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f izessen elő kArácsonyi  AjándÉkul  szerette inek, 
isMerőse inek A  MAgyAr Ép ítőMűvÉszet  folyóirAt

 2019 .  teljes  ÉvfolyAMárA jelentős kedvezMÉnnyel!

a régi-új Magyar Építőművészet az egész magyar kulturális élet egyik legrégebben fennálló, 1903-ban 
 útjára indított folyóirata, alapvető kordokumentum, amely Magyarországon egyedülálló módon, 

vezérfonalát üzleti szempontok helyett az építészeti minőség és a kultúra mentén fogalmazza meg. 
olyan átfogó képet ad a kortárs hazai és nemzetközi építészet eredményeiről, amely a szakma 

folyamatos fejlődésében, az oktatásban, a konkrét tervezői gyakorlatban és – az építészet hagyomá-
nyainak megfelelően a műfajokat összefogó – általános vizuális műveltségben egyaránt iránymutató, 

illetve tájékozódást ad a szakmának és az érdeklődő szélesebb közönségnek egyaránt.

ha 2018. december 31-ig beérkezik az előfizetési jelentkezése, a teljes évfolyam 8.700 
Ft-os ára helyett 6.600 Ft-ot kell fizetnie. a kedvezményes 

előfizetés feltétele, hogy a befizetés legkésőbb 2019. január 31-ig beérkezzen. 
rendelését leadhatja itt: http://webshop.meonline.hu, vagy a szerkesztőség email 

címén: epitomuveszet@gmail.com

Boldog ünnepeket kíván: a szerkesztőség

ÉpítÉszetet ajándÉkba!



2018 / 05

Lechner a takarékosságot a méhek köztudott gyűjtögető szorgalmá-

nak felidézésével úgy mutatta be, mint ami a természetben mindig is 

létezett, függetlenül az emberi társadalomtól és a kapitalista gazdasági 

berendezkedéstől. A színpompás magyar népművészetet, népviseletet 

és fazekasságot idézte meg, hogy a postatakarékot olyan intézménynek 

mutassa be, amely létét a nemzet felvirágzásának köszönheti, és ehhez 

maga is hozzájárul. A budapesti Postatakarék nem volt „magyarabb” 

annál, amennyire bécsi testvére „racionális” volt. Mindkettő igen sike-

resen és hatásosan fejezte ki építésze vízióját. Lechner hitt abban, hogy 

a nemzeti stílus a magyar árut versenyképesebbé teheti a világpiacon: 

„Ami pár év előtt csak sovinisztikus különcségnek látszott, az most más 

népeknél kialakult hasonló törekvések által szentesítést nyert. A nagy 

nemzetközi világverseny kényszeríti a népeket, hogy egyéniségüket, 

eredetiségüket, mellyel a világpiacon még érdeklődésre számíthatnak, 

minél jobban kifejlesszék.” (Lechner Ödön: Önéletrajzi vázlat)

Moravánszky Ákos: Méhek és szegecsek, Századvég, Új Folyam / 11.

régi-új magyar építőművészet 
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szcéna // scene

3 építészet Világnapja 2018 – götz Eszter

 Architecture World Day 2018 – Eszter Götz

5 Magyarország kincsei – épített örökségünk. A MéSZ fotókiállítása

 Hungary’s Gems – Our Man-Made Heritage. Photo Exhibition by MÉSZ

6 A Budapesti Műhely és Kozma Lajos – Szegő györgy

 The Budapest Workshop and Lajos Kozma in Műcsarnok – György Szegő

7 robert Venturi 1925–2018 – Szegő györgy

 Robert Venturi 1925–2018 – György Szegő

8 Kozma konferencia, Műcsarnok – Száva Pál

 Lajos Kozma Conference, Műcsarnok – Pál Száva

téma // theme

10 A bölcs. régi budai Városháza műemléki rekonstrukciója – Dévényi Tamás

 The Wise. The Reconstruction of the City Hall in Buda, Budapest – Tamás Dévényi

16 Műemlékvédelmi bravúr. A szegedi zsinagóga külső megújítása – Szegő györgy

 A Bravado of Heritage Protection. The facelifting of the Synagogue in Szeged – György Szegő

22 Kultúrtáji kapcsolódások. Állatkerti Látogatóközpont és Hotel Pangea, Nyíregyháza – Tuczai rita 

 Associations of a Cultural Landscape. Zoo Visitors’ Centre and Hotel Pangea, Nyíregyháza – Rita Tuczai 

28 A hely szellemisége. Láng gépgyár Kultúrháza – harmadik generáció – Ulrich Tamás

 The Local Spirit. Láng Machinery Plant Culture Centre – Third Generation – Tamás Ulrich

34 A helyére került. Váci greens D épület, Budapest – Török Szabolcs Bence

 Finding its Place. Váci Greens Building D, Budapest – Szabolcs Bence Török

38 új identitás. gTC White House irodaház, Budapest – Okrutay Miklós

 A New Identity. White House Office Block, Budapest – Miklós Okrutay

42 Kisvárosi lépték, nagyvárosi érték. Városháza, Törökbálint  – Csontó Sándor

 Town Scale, City Scale. Town Hall, Törökbálint – Sándor Csontó

46 Jövőbe vetett bizalommal. nivegy-ház, Balatoncsicsó – Kiss tamás

 Trust in Future. Nivegy House, Balatoncsicsó – Tamás Kiss

50 Az ég kertje. Erdei kápolna, Pannonhalma, Szent imre-hegy – Zsoldos Anna

 The Garden of Heavens. Forest Chapel, Pannonhalma, St Emery’s Hill – Anna Zsoldos

54 Hajnal a kéményen. újragondolt fűtőház, Libčice – Botzheim Bálint

 Dawn on the top of the Chimney. Boiler house, Libčice nad Vltavou (CZ) – Bálint Botzheim

SZCéNA // Scene
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bOríTóN A réGi budAi VárOSHázA rekONSTrukciójA láTHATó, épíTéSz: SzAbó leVeNTe
Fotó: Danyi Balázs

 utóirat // post scriptum

57 Magyar építőművészetért érem 2018: Moravánszky Ákos – Ferkai András

 Pro Hungarian Architecture Medal: Ákos Moravánszky – András Ferkai

60 Megújuló építészeti örökségünk – kincsek a jövőnek. A MéSZ kiállítása a Várkert Bazárban 

 – Latorczai Csaba

 Our Renewing Architectural Heritage – Treasures for the Future. The Exhibition of MÉSZ the 

 Castle Gardens Bazaar – Csaba Latorczai

62 A románcement regénye. A historizáló épületek homlokzatának anyagáról – jeney András

 The Triumph of the Roman Cement. Materials used on Revivalist Facades – András Jeney

65 Kozma Klasszik. A kiállítás megnyitószövege – rostás Péter

 Kozma Classic. Exhibition of Works by Lajos Kozma on the 70th Anniversary of his Death – Péter Rostás

67 Közép- és kelet-európai zsidó temetők. Klein rudolf legújabb kötetéről – Szegő györgy

 Jewish Cemeteries in Central and Eastern Europe. On the volume by Rudolf Klein – György Szegő

69 Co-housing: példák Bécsben és a közösségi együttélés lehetőségei Budapesten 

 – Babos Annamária, Horogh Petra, K. Theisler Katalin

 Co-Housing: Examples of Co-Housing in Vienna and the Potentials of Co-Habitation in

 Budapest – Annamária Babos, Petra Horogh, Katalin K. Theisler

77 Boldog város az okos világban. Városok az információs társadalomban – Barsi Boglárka

 A Happy City in a Smart World. Towns and Cities in the Information Society – Boglárka Barsi

terv // plan

81 Farkasverem. Farkaskutató központ – Kővári Csenge

 Wolf Trap: a Wolf Research Centre – Csenge Kővári

passzázs // passage

83 3h_3 ház, FUgA – götz Eszter

84 Mario Botta szent terei, Locarno – Szegő györgy

86 rejtett történetek. Az életreform-mozgalmak és a művészetek, Műcsarnok – götz Eszter

88 The Uncommon Walk: AA Visiting School, Budapest – Zsoldos Anna

88 építési terület. Architecture Uncomfortable Workshop – Zsoldos Anna

89 Mario Merz: igloos, Milánó - Botzheim Bálint

90 A sebesség filozófusa. in memoriam Paul Virilio – Botzheim Bálint

91 Bonta jános (1921–2018)

91 A rajz ereje, FUgA – Zsoldos Anna

91 Közös modern? 20. századi középületek győr-Moson-Sopron megyéből

91 Országos Főépítészi Konferencia, Kaposvár

92 Hírek, díjak, kiállítások, pályázatok

93 Lapszámunk építészei

96 Lapszámunk szerzői
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HelyreIgazítás
ELŐZŐ, 2018/4. LApSZÁMUNKBAN A LUdOViKA SpOrtCSArNOK tErVEZŐ építéSZEi KÖZüL SAjNÁLAtOSAN KiMArAdt BorBély 
András , Csízy lászló  éS Kelemen Bálint  NEVE. A HELYES tErVEZŐi L iStÁt A MEONLiNE.HU OLdALON KÖZÖLjüK. 
UgYANEBBEN A LApSZÁMBAN A dióSgYŐri StAdiONNÁL téVESEN jELENt MEg pErNESS NOrBErt FOtOgrÁFUS NEVE. 
AZ ériNtEttEKtŐL éS AZ OLVASóKtóL MiNdEZEKért ELNéZéSt KérüNK.
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____
szcÉNa
scene____

építészet Világnapja 2018
építészek Háza, 2018. 10. 01.
—
szöveg text: götz eszter
—

A délelőttöt sajtóbeszélgetés nyitotta, melyen 

Krizsán András, a MéSZ elnöke ismertette a 

szövetség legfrissebb híreit és beszámolt az 

AiA EC (Amerikai építészek intézetének Európai 

Tagozata) és a MéSZ között lezajlott találko-

zókról, a szakmai tapasztalatcseréről, valamint 

a két szervezet között megszületett együttmű-

ködési megállapodásról. Carsten Hanssen, az 

AiA EC elnöke részletesen ismertette az együtt-

működés irányait és céljait. A sajtóbeszélgetés 

további részében a Magyar építész Kamara, a 

Az UIA, az építészek nemzetközi 
szövetsége minden év október első 
hétfőjén ünnepli meg az Építészet 
Világnapját. Ezen a napon az építé-
szet társadalmi szerepére hívják fel a 
figyelmet világszerte az építészek. A 
Magyar Építőművészek Szövetsége 
több szakmai szervezettel közösen az 
idén is az Építészek Házában rende-
zett egész napos programsorozatot a 
nagyközönség számára is nyitott szak-
mai rendezvényekkel, kiállítás meg- 
nyitókkal és díjátadókkal.

Budapesti építész Kamara, az Országos Fő-

építészi Kollégium, a Kortárs építészeti Köz-

pont és az építészetért Alapítvány képviselői 

beszéltek a Világnap, illetve az októberben 

kezdődő építészet Hónapja programjairól. 

 Délután dr. Hajnóczi Péter, a Magyar épí-

tész Kamara elnöke, Csapó Balázs, a Buda-

pesti építész Kamara elnöke és Krizsán And-

rás, a MéSZ elnöke köszöntő beszédei után 

megnyílt az építész Mester Egylet Mesteris-

kolájának XXV. ciklusára felvételt nyert hall-

gatók pályázati anyagából készült kiállítás, és 

átadták a 2018. évi MéK–MéSZ Diplomadíjat. 

A Kós Károly teremben bemutatkozott a Ma-

gyar Művészeti Akadémia építész Tagozatá-

nak kiállítása, melyet Fekete györgy, az MMA 

tiszteletbeli elnöke nyitott meg. A reprezen-

tatív válogatás ízelítőt ad az építőművészeti 

Tagozat szélesebb tevékenységéről, bemu-

tatva nem akadémikus köztestületi tagjait és 

legfontosabb munkáikat.

A Világnap kiemelt eseménye volt a Ma-

gyar építőművészetért érem ünnepélyes át-

adása, melyet a MéSZ elnöke ebben az évben 

dr. Moravánszky Ákos építésznek, építészet-

történésznek, a zürichi ETH professzorának 

adott át. (Ferkai András laudációját az Utó-

iratban olvashatják – a szerk.) A díjátadó után 

dr. Moravánszky Ákos előadása következett 

(ennek szövegét lapunk következő számában 

közöljük – a szerk.) A programsorozatot az 

Oláh Kálmán trió koncertje és fogadás zárta.

ArcHiTecTure WOrld dAy 2018
Architects’ house, october 1st, 2018

The UIA, which is the international association 

of architects, celebrates the Architecture World 

Day on the first Monday of October every year. 

On this day, architects and other profession-

als do their best to draw attention to the so-

cial role of architecture. The Association of 

Hungarian Architecture organised the whole-

day events in co-operation with several other 

professional organisations in the Architects’ 

House open to the public with programmes 

for the professionals, such as the exhibition 

opening and awards ceremony.

Krizsán András, FeKete GyörGy és CsApó BAlázs Az építészet ViláGnApján. Fotó: nemes BettinA
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Magyarország kincsei – épített örökségünk
A MéSZ fotókiállítása, Várkert Bazár, 2018. 08. 28. – 09. 09.
—
szöveg text: MÉsz
—
Augusztus végén a Magyar Építőmű-
vészek Szövetsége fotókiállítást ren-
dezett a Várkert Bazár rendezvény-
termében az elmúlt években megújult 
műemlékekről, az épített értékekkel 
való gazdálkodásról.

A tárlaton bemutatott műemlékek mindegyi-

kének felújítása az utóbbi évek eredménye. 

A válogatásban látható többek között a 

megújult Várkert Bazár és a Vigadó épülete 

belső tereivel együtt, a Parlament látoga-

tóközpontja, számos budapesti és vidéki 

történelmi épület, várak, kastélyok, köz-

épületek. Magyarország gazdag és fordu-

latos történelme igen változatos és egyedi 

műemléki örökséget hagyott a jelenkorra. A 

Magyar építőművészek Szövetsége felada-

tának tekinti, hogy méltó módon bemutassa 

megújult műemlékeinket, elsősorban törté-

nelmi épületeinket, tereinket, és Budapest 

ismert értékei mellett a vidéki Magyaror-

szág műemlékeire is ráirányítsa a szakmai 

és az általános érdeklődést. Krizsán And-

rás, a kiállítás kurátora és Szabó Krisztina 

projektigazgató az összeállítással arra is 

felhívták a figyelmet, hogy az épített örök-

ség védelme nem csupán a városkép és az 

építészeti örökség fontos része, hanem a 

vidékfejlesztés és a turizmus szempontjából 

is kiemelt jelentőséggel bír, nyelvi korlátaink 

miatt az építészet a magyar kultúra legjobb 

és legkézzelfoghatóbb közvetítője és látha-

tó szimbóluma. A kiállított fotókon – melyek 

Batár Zsolt és Bujnovszky Tamás fotómű-

vészek munkái – látható ikonikus épületek 

szinte mindegyike a külső megújulás mellett 

új tereket is kapott, így falaik között a ma-

gyar kultúra sokfélesége, a társművészetek 

alkotásai is megtalálhatók. Budapest után a 

tárlat a világ számos nagyvárosában bemu-

tatkozik, többek közt Sanghajban, Athén-

ben, Omanban és rómában.

HuNGAry’S GemS – Our mAN-mAde HeriTAGe 
Photo exhibition by MÉsZ, Várkert bA-
ZAAr, August 28th-sePteMber 9th, 2018 

At the end of August, the Association of Hun-

garian Architects organised an exhibition of 

photos recording recently facelifted historic 

monuments and the economization on our 

man-made values in the events hall of castle 

Gardens Bazaar. This selection presents, 

among others, the renewed Bazaar itself as 

well as the Vigadó in Pest, including their in-

teriors, the visitors’ centre of the Houses of 

Parliament, several historic buildings in both 

Budapest and the countryside, ranging from 

historic castles to public buildings. The pho-

tos on display show iconic buildings, each of 

which has been enriched with new spaces be-

sides their exterior facelift. As a result, they 

host a wide variety of Hungarian culture, in-

cluding art pieces of applied and associated 

arts. After Budapest, the exhibition tours sev-

eral cities of the world, such as Shanghai, Ath-

ens, Oman and Rome.

nádAsdy-KAstély, nádAsdlAdány, Fotó: BujnoVszKy tAmás
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A Budapesti 
Műhely és 
Kozma Lajos
Műcsarnok, 09. 05. – 12. 02.
—
szöveg text: szegő györgy      
fotók photos: BUjNovszky taMás
—
70 éve hunyt el Kozma Lajos, a világ-
hírű építész-iparművész, grafikus és 
pedagógus. Tisztelegve a kiváló al-
kotó előtt, a 2018-as Kozma-emlékév 
keretében a Műcsarnok, az Iparmű-
vészeti Múzeum, a Magyar Építészeti 
Múzeum és a BKSzC Kozma Lajos 
Faipari Szakgimnáziuma együttmű-
ködésében nagyszabású program-
sorozat indult, amelynek célja Kozma 
sokszínű munkásságának, komplex 
tervezői attitűdjének bemutatásán ke-
resztül a művészeti (szak)képzés, a 
kézműipari tradíciók jelentőségének 
hangsúlyozása. A programsorozat ki-
emelt rendezvénye a Műcsarnokban 
megrendezett Kozma Klasszik kiállítás. 

Kozma Lajos korai építészeti és grafikai 

munkáit a Kós Károly munkásságában hang-

súlyossá lett népies szecessziós törekvések 

jellemezték. 1911-től Kozma három éven át 

dolgozott Lajta Béla mellett, majd 1913-ban 

megalakította a Budapesti Műhelyt, amelynek 

célja a lakásművészet megújítása volt. Az ál-

tala tervezett bútorok jellegzetes karaktere az 

1920-as években „Kozma-barokk" néven vált 

fogalommá. A harmincas években – kortár-

saihoz hasonlóan – stílusa letisztult, a mo-

dernizmus irányvonalába illeszkedő épület- 

és enteriőrtervezés felé fordult, olyan kiváló 

munkákat hozva létre, mint a budapesti Át-

rium ház vagy a Lupa-szigeti nyaraló. grafi-

kusi és tervezői életműve mellett kiemelke-

dő szerepet töltött be a hazai iparművészeti 

szakképzésben és építészképzésben is: az 

iparrajziskolában, az iparművészeti Főisko-

lán és a Műegyetemen is oktatott. Nemzet-

közi szinten korának egyik legtöbbet publikált 

magyar építésze, pályafutása alatt mintegy 70 

hazai és külföldi szaklap ismertette építésze-

ti, enteriőrművészeti és grafikai munkásságát, 

melyek elméleti tevékenységével együtt óriási 

hatással voltak a kortársak iparművészetére.

A tárlat az életműnek a szélesebb kö-

zönség által eddig  kevésbé ismert részére 

fókuszál: a Kozma alkotói pályájának alaku-

lását meghatározó és hírnevét megalapozó 

Budapesti Műhely működését, illetve ezzel 

párhuzamosan végzett grafikusi-könyvművé-

szi tevékenységét mutatja be.

A Kozma vezetésével 1913-tól 1919-ig mű-

ködtetett Budapesti Műhely egyedülálló vállal-

kozás volt a múlt század elejének Magyarorszá-

gán, amely az igényes kézműipar megtartásával 

a hazai art deco kiemelkedő darabjait hozta 

létre. A Budapesti Műhely elsősorban búto-

rok kivitelezésre szakosodott, de készített és 

forgalmazott egyéb lakberendezési tárgyakat, 

lámpákat, tükröket, lakástextíliát is – valameny-

nyit Kozma tervezte. A rendkívül igényes meg-

munkálású berendezési tárgyak az ő alkotói 

egyéniségét hordozva a reneszánsz, a barokk, 

az angol neoklasszicizmus, illetve a bieder- 

meier bútorkultúra elemeit a magyar népművé-

szet tradicionális motívumkincsével ötvözték.

Kozma ez idejű grafikai munkásságának 

jelentős része a gyomai Kner nyomdával 

való szoros szakmai kapcsolatban született. 

THe budApeST WOrkSHOp ANd lAjOS kOzmA 
MűcsArnok, budAPest, 
5 sePteMber – 2 deceMber 2018

It has been 70 years since the world famous ar-

chitect, applied artist, graphic designer and edu-

cator Lajos Kozma passed away. To honour this 

exceptional creator, as a part of the Kozma com-

memorative Year in 2018, Kunsthalle is launch-

ing a major series of programmes in conjunction 

with the Museum of Applied Art, the Hungarian 

Museum of Architecture and the Lajos Kozma 

Woodworking Vocational School at the Budapest 

complex center of Vocational Training (BKSzc), 

which sets out to highlight the importance of ar-

tistic (vocational) training and traditional crafts by 

showcasing Kozma’s diverse oeuvre and complex 

design philosophy. One of the highlights of the 

series will be the exhibition entitled Classic Koz-

ma. The Budapest Workshop and Lajos Kozma. 

A nyomda 1916-tól sorra adta ki Kozma raj-

zaival illusztrálva kortárs szerzők írásait és 

a Kner Klasszikusok sorozatot, de a közös 

munkában született meg a Kner nyomda 

egyedülálló tipográfiai sorozata is. A tárlat 

kísérőprogramjaként a Kozma Lajos Faipari 

Szakgimnázium több alkalommal kreatív 

workshopot tart a Műcsarnok tereiben. A prog-

ramsorozat kiemelt rendezvénye a Műcsarnok-

ban Kozma Klasszik kiállítás.

(Rostás Péter megnyitó szövegét lásd az 

Utóirat rovatban – a szerk.)
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robert Venturi 
1925–2018
—
szöveg text: szegő györgy
—

rOberT VeNTuri
1925–2018

Born as a child of immigrating parents from It-

aly, he got his degree in architecture and thus 

received a two-year grant in Rome in 1954. 

enriched with experiences there, he returned 

to his country, and in the 1960s launched an 

attack against the American version of Mod-

ernism which he rated as exhausted. After his 

university studies, he worked as an assistant 

with Louis Kahn. His chief work, Complexity 

and Contradiction in Architecture was pub-

lished in 1966, and exerted deep influence on 

contemporary architecture in the next two or 

three decades. His Philadelphia-based Guild 

House (1964) has columns, round-arched 

windows to provoke Modernist architecture 

as a programme building. He seated the mu-

seum of Benjamin Franklin beneath his house 

(1976), with the lively sculpturesque tracery 

of the buildings contours in concrete, which 

earnd him world-fame. In 1991 he received 

the Pritzker Prize. The most prominent Ameri-

can architects in his wake are Philip Johnson, 

charles Moore or Robert Graves, whiclt in eu-

rope it is the post-Modernist architecture of 

Rem Koolhaas and Ricardo Bofill that show 

his influences.

Ebben azt állította Mies van der rohe „a ke-

vesebb több” mottójának persziflázsaként: 

„a kevesebb unalmas”. Az olasz bevándor-

lók gyermekeként született és a Princeto-

non diplomázott építész 1954-ben kétéves 

ösztöndíjat kapott rómába. Az ott szerzett 

élmények nyomán hazatérve már a hatvanas 

években támadást intézett a szerinte megfá-

radt modernizmus amerikai gyakorlata ellen. 

Az egyetem után Louis Kahn asszisztenseként 

dolgozott. Említett elméleti főműve 1966-ban 

jelent meg, és óriási hatással volt a következő 

két-három évtized kortárs építészetére.

A philadelphiai guild House (1964) osz-

lopai, köríves ablakai programépületként 

fricskázták a modernista építészetet. Ugyan-

itt az egyik amerikai alapító atya, Benjamin 

Franklin egykori háza alá telepítette annak 

múzeumát (1976), felül az épület éleinek 

Korosztályom talán első meghatározó 
modernitáskritikai impulzusát Robert 
Venturi Összetettség és ellentmondás 
az építészetben (Corvina, 1986) című 
könyvének tételei jelentették

beton rajza, mint plasztika, nemzetközi hírű 

építésszé tette. A Franklin Court szimboliz-

musa és humora iskolateremtő erővel hatott, 

a kísérletezés visszatért a megmerevedett 

modernizmus praxisába. A londoni Cityben 

a National gallery bővítése botrányt kavart 

1991-ben – mára el sem képzelhető a Pica-

dilly Venturiék posztmodern ál-klasszicizmusa 

nélkül. Feleségével, Denise Scott Brownnal 

közösen jegyzett épületei és közéleti szerep-

vállalása alapján 1991-ben Pritzker-díjat ka-

pott. Hamarosan katedrát is kapott a Yale és 

a Harvard építészeti fakultásain. Az amerikai 

építészetben Philip johnson, Charles Moore 

vagy robert graves, az európai posztmodern-

ben rem Koolhaas és ricardo Bofill archi-

tektúrája jelentették a legerősebb folytatást. 

 A kelet-európai rendszerváltásban az 

irányzat elaprózódott és kritikai hatás helyett 

a kritika céltáblájává vált. Venturi 93 évesen, 

2018. szeptember 20-án hunyt el – ezzel egy 

korszak lezárult.

Guild House, pHilAdelpHiA, 1964

A londoni nAtionAl GAllery BőVítése, 1991

FrAnKlin Court, pHilAdelpHiA, 1976
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Kozma konferencia
Műcsarnok, 2018. 10. 08. – 09.
—
szöveg text: száva pál
fotók photos: Magyar ÉpítÉszetI MúzeUM
—

A találkozón összesen húsz előadás hangzott 

el. A tárgyban elmélyült tudású előadók által 

a hallgatóságra „zúdított” anyagot – e sorok 

írója a két nap során 33 oldalnyi vázlatos 

feljegyzést készített – itt részletesen ismer-

tetni lehetetlen, nem beszélve arról, hogy a 

professzionálisan összeállított képi és videó-

film-anyagokat itt bemutatni nincs mód. Az 

alábbiak – vállalva a szubjektív válogatást – 

csupán figyelem felkeltő villantásoknak, em-

lékeztetőknek tekinthetők.

Az első napi előadások Kozma Lajos tevé-

kenységével és az ún. Kozma jelenséggel fog-

lalkoztak, az életmű kronológiai sorát követve. 

A Kozma jelenséget többféleképpen közelít-

hetjük meg, ezek közül néhány fontosabb: 

• Kozma építészi útja, amely a kezdeti barok-

kos tömeg- és homlokzatalakítástól, majd a 

szecesszió ihlette épület- és homlokzatformá-

lástól vezetett a népi motívumokból építkező 

ornamentális díszítmények kidolgozásáig, al-

kalmazásáig, egészen a „Kozma-modernig”, 

amely bár közel állt hozzá, nem követte szol-

gaian a Bauhaus elveit.

• A legkisebb részletig megtervezte nemcsak 

az adott épületeket, hanem a bútorokat, be-

rendezési tárgyakat is. Tervezési munkáit – a 

maga idejében még nem széles gyakorlat-

nak számító módon – előzetes elemzéssel, a 

következő sorrendben kezdte meg: funkció, 

életmód, anyagi lehetőség.

• Korai, a barokk stílust felidéző, majd sajá-

tos ornamentális elemeket tartalmazó bútorai, 

egészen a későbbi, a modern célszerűséget 

szem előtt tartó mobíliákig a 20. századi ma-

gyar bútorművesség kimagasló alkotásai.

• Irányt mutató jelentőségű volt a grafikai és 

könyvtervezői munkássága.

• Jelentős iparrajzi és formatervezői oktatási 

tevékenysége és ezzel összefüggésben intéz-

mény szervezési munkája. 

Szakmai útjából két kezdeti fejezetet 

emelek ki. A fiatal Kozma, már építészként, 

párizsi képzőművészeti tanulmányairól haza-

térve 1911-ben dolgozott Lajta Béla irodájá-

ban. Közös munkájuk a Martinelli téri fajansz 

burkolatú ház, majd később a Vas utcai gim-

názium homlokzati tervei. Ebben az időben 

készült Kozma terve alapján a rózsavölgyi 

Zeneműbolt elismerő visszhangot kiváltó 

belső kialakítása. 1913-ban alapította meg a 

résztvevő bútorműves, asztalos és kárpitos 

mesterek által szövetkezeti formában működ-

tetett Budapesti Műhely Lakásberendező Vál-

lalatot. A Műhely számára a Szabadság téri 

Deutsch-palota földszintjén alakította ki az 

akkor rendkívül újszerűnek számító bemutató 

termet. Ennek portálját 1994–1995 folyamán 

Dévényi Tamás építész irányításával hitelesen 

helyreállították.

Az előadások kitértek többek között Koz-

ma és követői „újhistorizmusára”, Kozma 

húszas évekbeli művei kapcsán a neobarokk 

vagy art deco kérdésére, valamint kereske-

delmi építészetére. A harmincas évekbeli, mo-

dern tervezési és építési elveit a Havas-villa 

elemzésén keresztül ismerhettük meg. Végül 

átfogó jegyzéket kaptunk Kozma épületeinek 

többnyire szomorú utóéletéről. A „modern” 

sérülékeny, az utókor, a használók nem érté-

kelik, védettsége általában nem biztosított.

A második napi előadások a design és a 

vizuális kultúra mai helyzete és oktatása kér-

déseivel foglalkoztak. Hangsúlyozták a „kéz-

zel gondolkodás”, a rajzi és manuális munka 

fontosságát, a robotika korában az emberi és 

a kézműves tevékenység új, illetve visszatérő 

lehetőségeit.

A jó szakoktatás, művészettel nevelés pe-

dagógiai jelentősége: „Hogyan legyen győztes 

a gyermek a szakoktatásban, avagy ne öljük 

ki az alkotás örömét a tanításból!” A gyer-

mek egy kicsomagolásra váró kincs. A ma-

nuális készségek fejlesztése, a hagyományos 

A Műcsarnokban 2018. szeptem-
ber 4-én nyílt meg a Kozma Klasz-
szik – a Budapesti Műhely és Kozma 
Lajos című kiállítás. Létrehozói ezzel 
tisztelegnek és emlékeztetnek a 20. 
századi magyar építészet és bútor-
művesség nagy polihisztor alakjára, 
munkásságának egyik kiemelkedő 
„epizódja” felidézésével. A Kozma-
emlékév keretében, a kiállításhoz 
kapcsolódóan október elején kétna-
pos, nyilvános tudományos konferen-
ciát rendeztek.
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technológiai fogások megismerése, majd az 

önállóan elkészített tárgy feletti öröm szemé-

lyiségfejlesztő hatása óriási. Ugyanígy a közö-

sen végzett, élményt adó munka hihetetlenül 

nagy kompetenciafejlődést eredményez. 

Kozma mindössze 64 évet élt, emellett 

pályafutását mindkét világháború megakasz-

totta. E sorok írója, a késői – talán nem sze-

rénytelen titulussal – pályatárs, építész szá-

mára döbbenetes az a szerteágazó, komplex, 

szellemileg és mennyiségét is tekintve hatal-

mas szakmai teljesítmény, amit rövid és sok-

szor zaklatott életében Kozma létrehozott.

A Kozma konferencia lebonyolítása, színvo-

nala és a jelentős érdeklődés bizonyítja, hogy ér-

demes építészeti tudományos tanácskozásokat 

rendezni. Kívánatos lenne a konferencia anya-

gát legalább digitálisan hozzáférhetővé tenni. 

lAjOS kOzmA cONFereNce
MűcsArnok

The conference associated with the exhibi-

tion titled Kozma Classic – The Budapesti 

Workshop and Lajos Kozma focussed on the 

rich and versatile oeuvre of the architect. The 

lectures presented his career starting with the 

years he had spent with Béla Lajta’s studio to 

his time in Budapest Workshop, his significant 

graphic pieces to the so-called Kozma Ba-

roque merged with Art Deco, as well as his 

highly spectacular Modernist style mansions, 

retails, tenement houses. The second day of 

this programme was devoted to the training of 

architects which had always been a very im-

portant topic for Kozma.

a kétnapos Kozma konferencián 

elhangzott előadások:

• Csáki Tamás: Kozma Lajos tevékeny- 

 sége Lajta Béla építészirodájában

• Branczik Márta: A Budapesti Műhely  

 bemutatóterme a Szabadság téren

• Kulányi Erika: Építész az ütegek mögött. 

 Kozma Lajos, a Monarchia katonája 

• Horváth Hilda: „A hét mese” – Kozma 

 Lajos grafikái 

• Katona Júlia: Kozma oktatói tevé- 

 kenysége az iparrajziskolában 

• Ferkai András: Nagyvárosi fények.

 Kozma Lajos kereskedelmi építészete 

• Horányi Éva: Kozma-barokk. Kozma  

 Lajos és követőinek „újhistorizmusa”

• Ferkai Tamás és Szarvas Gábor: 

 Neobarokk vagy art deco? Kozma 

 építészete az 1920-as években 

• Csengel-Plank Ibolya: Kozma Lajos

 együttműködése Pécsi józsef és

 Seidner Zoltán fotográfusokkal

• Fehérvári Zoltán: A Havas-villa

• Dévényi Tamás: Kozma épületeinek  

 utóélete

• Turányi Gábor: Kézzel gondolkodni

 – nem középiskolás fokon

• Kovács Szabolcs Gergő: Szakoktatás 

 és egyetemi képzés

• Pozsár Péter: Hello Wood az 

 oktatásban

• Halasi Rita Mária: New Craft és design 

• Pauló Tamás: Diákok a műemlékvéde- 

 lemben – erdélyi fűrészmalom felújí- 

 tások

• Wilheim Gábor: A szakképzés aktuális 

 kérdései és hatékony módszerek al 

 kalmazása

• Koronka Lajos: Művészettel nevelés  

 a szakképzésben

• Koós Pál: A hazai bútortervezés

 sikerei

• Somlai Tibor: Kozmaságok. Kozma 

 művei a mai belsőépítész ihletői
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A bölcs
rÉgI BUdaI városHáza MűeMlÉkI rekoNstrUkcIója, BUdapest
—
építész architect: szaBó leveNte      szöveg text: dÉvÉNyI taMás      fotók photos: daNyI Balázs
—

____
tÉMa

theMe____

Az évszázadok alatt kialakult, rendkívül bonyolult 
épületegyütteshez példamutatóan nyúlt hozzá 
a Hetedik Műterem. A nyomokban még megfo-
galmazható műemlékvédelmi kánont hol betart-
va, hol átértékelve egységes szemléletű épület-
felújítást hoztak létre, amely nemcsak alkalmas 
az új, bonyolult épületfunkciók kielégítésére, 
de gazdag és személyesen megélhető, egy-
szerre történeti és kortárs légkört is teremtett 
úgy, hogy ezek egymást folytonosan erősítik. 

A budai Várnegyed elmúlt években indult építészeti 

változásai – a várpalota-menti eklektikus épületek kö-

rülbelüli újraépítése, vagy a miniszterelnöki építkezés 

–, a hajdani tábori püspökség helyére került hatalmas, 

áltetejű irodaépület és a Szentháromság téri hajdani 

Pénzügyminisztérium közeljövőben induló visszaépítése 

láttán Szabó Levente „Bölcs Vár” projektje igazi kurió-

zum: maradt az, ami volt. A korábbi tervek toronyépítést 

is felvetettek (ifj. janáky istván), de a Hetedik Műterem 

pályázatnyertes terve szelíd volt, beérte az addigra már 

evidenciaként kezelt udvarlefedésekkel.

Az évszázadok során öt telek épült össze egyre na-

gyobb városházává. Kívülről eddig is, és ezután is egy-

séges barokk képet mutat. A barokk kép persze nem 

azt jelenti mifelénk, hogy milyen volt a ház a barokk 

korban, hanem, hogy a tervező (vagy finomabban: a 

korszellem) szerint milyen kellett legyen. Erre a legjobb 

példa a kőkereteké: a letűnt korok a követ, ha faragott 

is, általában egyszerű építőanyagnak tekintették, és is-

merve az egyes kőfajták jellemzőit, jószerivel csak va-

kolt formában használták. A második világháború utáni 

időszak esztétizáló értékrendje a kő felmagasztalását 

hozta – azóta látjuk úton-útfélen a vakolatlan kőeleme-

ket. (Az utca emberéhez mindez pár éve jutott el. Azóta 

egy magára valamit is adó régiház-tulajdonos itt-ott le-

veri a vakolatot a lakása faláról, mennyezetéről.) El is 

kezdtek a kövek rohamosan pusztulni az időjárásnak 

kitett helyeken. A budai városháza sem kivétel, a kő-

keretek itt is láthatóvá váltak. Szabó Levente fontos 

lépést tett a helyzet normalizálása felé. A homlokzaton 

minden ablak kőkerete meszelést kapott, a fedett udvarokban azok a kőkeretek, ame-

lyek valamikor a szabadban voltak, szintén meszeltek lettek. A többi meg hol ilyen, hol 

olyan. A Matthäus Nöpauer által tervezett főlépcsőházban (1772) ma is látszik, hogy 

kőkorlát valamikor vakolt/meszelt volt – most viszont „szép” követ látunk. 

Klösz györgy remek felvételén jól láthatóan höbörcsös vakolat fedte a külső fa-

lakat. Az új homlokzatvakolat az is lett. A huszártorony változott meg kicsit: az óra 

mostantól újra kerek. A felújítás előtt rézlemez fedte a kápolna faszerkezetű tornyocs-

káját, ezen nem változtatott a tervező, csak a rézlemez finomabb osztású lett, olyan, 

mint Klösz századfordulós fotóján, aminek alapján a rekonstrukció készült. Ezek a 

visszatervezések lelkesen üdvözölhetők. Viszont – sajnálatomra – eltűntek a házról a 

kémények, pedig ezek nélkül üresek a tetők.

Egy régi-új kapuval gazdagodott az úri utcai homlokzat, amely mostantól az ét-

terembe vezet. Hiteles nyílásbontás történt, hiszen itt kapu volt egykor. Kőkerete 

Dóra
Öntapadó jegyzet
mindkettő rajz kell
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—
építész architect: szaBó leveNte      szöveg text: dÉvÉNyI taMás      fotók photos: daNyI Balázs
—

azonban kissé archaizáló lett, mindenesetre nem az 

a hangvétele, mint a két új, földszinti kortárs ajtónak. 

Ezek is publikus funkciókat nyitnak meg: a kávézó-

könyvesboltot és az állandó éremkiállítást. Maguk az 

ajtószárnyak mindenütt azonos hangvételű, finom, mai, 

ugyanakkor illeszkedő munkák.

A régi képek kifelé-befelé nyíló, kettős gerébtokos 

ablakokat mutatnak, a külső réteg zsalugáter volt. Az 

eredeti, befelé nyíló egyrétegű barokk ablakok az idők 

során szinte mindenütt így alakultak át. Tervezőink két 

legyet akartak ütni egy csapásra: csak befelé nyíló, így 

a barokk felől közelítve egyrétegűnek látszó, de jó hő-

szigetelő nyílászárók születtek, ezek összes előnyével 

és hátrányával. Ha ehhez hozzávesszük az ablakok ide végképp nem illő, polírozott 

sárgaréz kilincsezetét és régieskedő 3D-s pántjait, teljesen elbizonytalanodunk. (Az 

ajtókon nagyon szép matt bronz kilincsezet található.) 

A homlokzat egyetlen félrevezető eleme a Szentháromság utca földszint vakolat-

lan falsávja. Ez elbontott falat (kerítésfal?) sugall, holott egy hozzáépítést (amelyből 

jó néhány van még jelöletlenül) kíván bemutatni. A bejáratnál, finom lakatosmun-

kaként, a kissé talányos „Bölcs Vár” felirat jelenik meg a falon. A főkapun belépve 

olyan összkép fogad, amely egyelőre párját ritkítja Magyarországon. A most tervezett 

elemek – legyen ez keret nélküli üvegfal, kőkeretbe épített faajtó, lépcső korlátostul, 

vagy padlóburkolat – részleteiben is megoldott, összetéveszthetetlenül mai, és nem 

kontrasztképző architektúrává ötvöződnek. A solnhofeni kőpadló (a lépcsőházat le-

számítva) kőlábazat nélkül maradt. Az eredmény rendkívül meggyőző: visszahozza a 

ház régi hangulatát. A minden elemében végig gondolt udvarlefedések lehetővé tették 

Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben
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az udvari árkádok utólagos nyílászáróinak kibontását. 

A térhatás nagyszerűségét csak a szaghatás nagysága 

rontja le: a betervezett és megépült konyhai szagfogó 

ajtajai tárva-nyitva állnak. ilyen kis dolgokon múlik egy 

többfunkciójú épület sikeres működése. A bármikor 

megnézhető hajdani börtöncellák és a jelenleg lezárt 

zegzugos pincerendszer eddig ismeretlen dimenzió-

val gazdagítja a legutoljára nemzetközi hírű Collegium 

Budapestként működő épületet. Több középkori ház 

pincéjének összekapcsolódásából alakult ki a „lefelé 

nyitott” térrendszer. A vakolatlan falak rusztikája ma-

gával ragadó. A kiemelő világítás miatt műtárgyszerűen 

jelenik meg minden egyes kő, kissé elvonva a figyelmet 

eredeti rendeltetéséről (egy ház pincéjében vagyunk).

Feljebb az épület terei a hajdani térosztást idézik. A belsőépítészet a fehér falak, 

világos fa felületű bútorok halk hangján szól, és értetlenül szemléli a hatalmas, ide 

nem illő szőnyegeket. Néhány stílusban gyártott bútor is megjelenik, szinte bocsánatot 

kérve, hogy ide kerültek. 

A beépített tetőtér a több helyen megmaradt barokk fedélszék látványára épül. 

A hiányzó faszerkezetet nem tervezte meg stílusban a Hetedik Műterem, itt csupán 

ferde, fehér falak jelennek meg. Az összkép lenyűgöző, azt hiszem mindenki szívesen 

dolgozna ilyen térben.

A Collegium Budapest jobbára zárt világa immáron a múlté. A Bölcs Vár jelentős 

része folyamatosan látogatható. Ez mindenképpen jó lépés volt – valami visszakerült 

a hajdani városháza nyitottságából. Az építészek példamutató munkát végeztek, ráa-

dásul a feladat nagysága, összetettsége gyakran nem is tett lehetővé tiszta építészeti 

megoldásokat. Az elkészült munka továbbgondolásra késztet, ami egy tervezőtől az 

egyik legnagyobb ajándék.

Dóra
Öntapadó jegyzet
rajz kell

Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben

Dóra
Öntapadó jegyzet
lightbox?
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THe WiSe
the reconstruction of the city hAll in budA, budAPest

After architectural changes launched in the past few years, the castle District of Buda 

started the reconstruction of the old city Hall which is a genuine curiosity: it has pre-

served its conditions in the wake of the winning entry in the contest titled Hetedik 

Műterem Ltd. Throughout the centuries, five lots were integrated because of the exten-

sion of the city Hall. Viewed from the outside, it still shows an integral Baroque design. 

The stone window frameworks on the facade have been whitewashed, just like the ones 

in the roofed courtile that had been outdoor formerly. As the archive photos show, there 

used to a plasterwork on the external walls, which had been replaced by the same type 

of plaster now. An old-new gate was added to the facade on Úri Street, which leads to 

the restaurant. The old images show old windows with double frames that can be opened 

outward and inward, with exterior shutters. The original single-layer Baroque windows 

have been transformed in a similar way throughout the centuries. On entering the main 

gate one has an overall impression which is still unique in Hungary. components designed 

now, ranging from frameless glass partitions, stairways with railings, floorboards, are well-

integrated in every detail to create an unmistakably contemporary architecture which is 

seamless. The result is highly convincing: it brings back the old atmosphere of the house. 

The roofings of the courtile are well-conceived, which in turn allowed for the evolution 

of the windows and doors installed afterwards. The rustic texture of the unplastered 

walls is gripping. The furnished attic is based on remains of the Baroque style gables. 

Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! nagyban
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MűeMlékvédelMi brAvúr
a szegedI zsINagóga külső Megújítása
—
építészek architects: WagNer pÉter, kőNIg taMás      szöveg text: szegő györgy      fotók photos: daNyI Balázs
—

Magyarországon nem volt Kristályéjszaka, így 
maradhattak fenn a Közép-Európában több mint 
40 zsinagógát és szertartásépületet tervező és 
megépítő Baumhorn Lipót (1860–1932) alkotá-
sai. Az ő és a múlt századforduló ma aranykor-
ként tisztelt korszakában emelt – a holokauszt 
után nagyrészt hívek nélkül pusztuló – zsinagó-
gaépületeit lassan értékként ismeri fel az utó-
kor. Sorra újulnak meg a zsinagógák a történel-
mi Magyarországon, legfrissebben Szabadkán 
és – egyelőre legalább külsejében – Szegeden. 

A szabadkai Komor-jakab terv ugyanúgy az 1899-es, 

legendás szegedi hitközség pályázati kiírásra született, 

mint Baumhorné, utóbbi nyert, és ennek nyomán végül 

1903-ra Szegeden megépült a zsinagóga. Komorék kis 

változtatással a közeli Szabadkára adaptálták a tervü-

ket. A két épület egyidejű megmentésének alapja ket-

tős: egyrészt építészettörténeti, urbanisztikai, másrészt 

társadalmi értékeikre is kezdünk végre odafigyelni. 

A térség épített zsidó örökségét – és benne Baum-

horn építészeti örökségét – több évtizede az elsők között 

felmutató amerikai szakértő, ruth gruber összekapcsolja a korszak friss zsidó szabad-

ságérzetével. Az 1867-es emancipációs törvényt 1895-ben követte a recepciós törvény, 

amelyek nyomán – az asszimilált reformzsidóknál és az ortodoxoknál egyaránt – a sza-

badság megélése erősödő magyarságtudattal párosulhatott. Ez az új, ünnepi életérzés 

finanszírozta a zsinagógák pazar architektúráját. gruber így ír: „… Baumhorn mester-

művének a szegedi neológ zsinagógát tartják… barokk, mór, román és szecessziós ext-

ravagancia ötvöződik a kupolákban, tornyokban, boltívekben, mérművekben, mozaikok-

ban, az aranyozásban, az ólomüvegben és a freskókban – mindez egy roppant, 156 és 

fél láb magas kupola alatt és körül, amelyet egy Dávid-csillag koronáz meg a dongaívek 

csúcsán.” gruber Susan Birnbaumot (jewish Telegraph Agency) is idézi: „A szegedi zsi-

nagóga talán a legszebb a világon”, ehhez hozzáteszi: „Sohasem láttam ehhez hasonló 

zsidó épületet, ilyen tökéletesen káprázatosat, annyi bonyolult részlettel, amitől meg-

szédül a fej és elakad a lélegzet – a csodától, vagy éppen ellenkezőleg a valóságtól…”1 

 Kőnig Tamás és Wagner Péter építészek állandó partnerüket, Dávid Ferenc mű-

vészettörténészt kérték fel az építészettörténeti kutatáshoz. Tőle idézek: „A szegedi 

zsinagóga kupolával koronázott centrális jellegű épület, amelynek külső architektúráját 

többszörösen egymás alá rendelt változatos tömegek, s a rajnai későromán és az olasz 

gótika elemeiből kevert stílusú díszek jellemeznek. Világos alaptömegek sorolódnak itt 

a nehezen áttekinthetőség mértékéig, mintegy a túláradó szellemi gazdagság képzetét 

keltve, s fölidézve a művészet történetének ismert fejezeteit, nagy hatásait. Az épület 

külső megjelenésének vezérmotívuma a magas dobra állított emelt ívű kupola, széles 

lanternával, amely két külön emeletre tagolt. A fedés gerezdelt, gótikus mintázatú. A 

kor építészei számára ez a megjelenés, a nagy centrális tömbből kiemelkedő kupoláé a 

nagy-zsinagóga jellegzetes tömege. …. A közép-európai, elsősorban német és magyar 

zsinagógaépítészetben kialakított megoldás a zsidóság keleti eredetének megjeleníté-

se egyfelől, s diadalarchitektúra másfelől, magába foglalva a kupolaépítés újabb kori 

hagyományait.”2 



17

2018 / 05TéMA // THeMe



18

régi-új magyar építőművészet 

Dávid Ferenc felhívja a figyelmet, hogy egyidőben 

írták ki a szegedi és a fővárosi, lipótvárosi zsinagóga-

pályázatot, utóbbit a Parlamenthez közeli telekre: „A 

budapest-lipótvárosi tervek közül több a szegedihez ha-

sonlóan a firenzei dómkupolára visszatekintő, emelt ívű 

lanternás kupolát alkalmazta, épp azt, amelyet Steindl 

épített a parlamentre. A mindenki számára világos uta-

lás az országgal való azonosságot, a magyar-zsidó lét 

diadalát fejezte ki hatásosan.”3 és valóban, Szegeden 

ma belépve a kupola alá, zavarba ejtő a parlamenti ar-

chitektúrára és díszítő ornamentikára emlékeztető, azzal 

szinte vetekedő látvány.  

Ugyanakkor a nagy árvíz utáni újjáépítésben meg-

újult büszke város zsidó hívei a lokálisan átélhető 

egyenjogúság jegyében is megfogalmazták igényeiket: 

„A szegedi épületnek volt önálló mondandója is, a ma-

gyarországi zsidóságnak szóló: a hitközség a neológ 

zsidóság fővárosának tudta magát. A hosszú történet a 

két Lőw személyével világítható meg legegyszerűbben: 

Lőw Lipót (1811–1875) negyedszázadon át a szegedi 

hitközség rabbija volt, a magyar neológia legfőbb harco-

sa, elméleti megalapozója, az egyenjogúsításhoz vezető 

út kikövezője, fia Lőw immánuel, műve folytatója, nagy 

hatású tanítóként s elismert tudósként a zsidóság múlt-

jának és jelenének megjelenítője. Lőw Lipót terjesztette 

el Magyarországon a zsinagógai liturgia megújításának, 

az istentisztelet külsőleg is ünnepélyes formáinak mó-

dozatait, ő alapozta meg tudományosan a zsinagóga-

épület modern elrendezésének részleteit, s ő szorgal-

mazta, hogy a zsinagógaépület külső megjelenésével is 

hatást gyakoroljon környezetére, fejezze ki a zsidóság 

igényét az egyenjogúságra. (…) A gazdag halmozottsá-

got kifejező épületkülsőhöz képest a zsinagóga belső 

tere fenségesen egyszerű. A látvány lényegét a négy 

karcsú, s igen egyszerű oszlopra állított kupola alkotja, 

amelynek felülete részben üveg, színes fény ömlik be 

rajta az isteni kinyilatkoztatás kifejezéseként. A hatal-

mas és szabadon lebegő szerkezet a kor építéstechnikai 

eszközeinek, a vasszerkezetnek és a rabicboltozatnak 

kiváló használatán alapul, s a tágasságot, magasságot 

hangsúlyozva a kor technikai tudását is fölmutatja.”4

Lőv immanuel, az építtető, az ótestamentumi botanika 

nemzetközi hírű, roppant tekintélyű tudósa volt, a belső 

díszítőfestés és az ólomüvegalakok programjának megfo-

galmazásánál e kutatására alapozott: „A téma a Tóra és a 

hit alapjainak összefüggése, amelyet a Szentírásból vett 

növényornamentika  keretez. A tér hangulatát (…) gaz-

dag szimbolikájú üvegfestéssel díszített ablakok ünnepé-

lyesen gazdag színhatása határozza meg. Az ablakok a 
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A brAVAdO OF HeriTAGe prOTecTiON
the fAcelifting of the synAgogue in sZeged

There was no crystal night in Hungary, which means that more than 40 synagogues and 

ceremonial buildings designed and built by Lipót Baumhorn (1860–1932) could survive in 

central europe. The synagogues built in his age which was also the so-called golden era 

of architecture at the past turn of the century are gradually recognized by the generations 

in his wake although the buildings rapidly deteriorated as after the holocaust they suf-

fered from the lack of their communities. They are restored one by one now in the historic 

area of Hungary. The most recent examples of this trend are found in Subotica (SRB) and 

Szeged, although the latter has been facelifted only on the exterior. The external design 

of the building is focussed on a leitmotif, which is an elevated arch of a dome seated on 

a high drum. The cupola has a wide lantern divided into two levels. The roofing is ribbed 

with a Gothic tracery. For the architects of the period it was a typical solution for creating 

the characteristic mass of the high synagogue to set a dome rising from the central block. 

Its commissioner had all the names of the artists, the artisans and craftsman carved into a 

memorial tablet. Some twenty years after the start of the restoration, in 2018 the project 

got to the stage when the highly articulated roof and exterior wall surfaces, the drain and 

sewage system, the openings, the plinths and the stairways were completely facelifted 

according to the comprehensive surveying analysis made in 1999. This gives grounds 

for hope that the enormous works on the exterior shall protect the marvellous interiors 

graced by magnificent frescoes and stained glass windows from further deterioration. 

középkori katedrálisok liturgikusan tájolt évkörének elvei 

szerint ábrázolják itt a zsidó ünnepek szimbólumait.”5 

 Dávid Ferenc a belső térben egyenesen a sivatagi 

frigysátor szimbolikáját látja megfogalmazni. Tanulmá-

nyát az eltelt 20 év után kiegészítette, és felhívta a fi-

gyelmet Ábrahám Vera irattáros tanulmányára is.6 Ennek 

alapján az állványzat elbontása után Holtság Ágnes épí-

tész-kerttervező egy bibliai botanikuskertet telepített az 

épület körüli telekre. 

Az esztétikai és történeti részletek után a felújítá-

si tervek speciális műszaki hátterét, az aktuális szak-

mai bravúrt, a Wagner Péter által készített, műemléki 

teendők műleírásának két rövid idézetével szeretném 

érzékeltetni: „Az íves alaprajzú átmérőjű tornyok, fia-

tornyok sisakszegélyei esetében a lezárásra kerülő fala-

zott toronyalépítmény és a meglévő, elkészült fémlemez 

peremek között időjárásálló (U. V. stabil SiKA Sikaflex 

kitt), képlékenyen rugalmas, színben megválasztott kitt-

lezárást kell létesíteni. A kittanyag vastagsága a min-

denkori hézagszélesség 70%-át nem haladhatja meg, 

de nem lehet kevesebb a hézagszélesség 50%-nál sem. 

(Ez egy pl. 30 mm-es hézagszélesség esetében 15 mm 

és 21 mm közötti vastagságot feltételez.) Ezt a feltételt 

a hézagba helyezett a hézagszélességnél legkevesebb 

50%-al nagyobb átmérőjű, rugalmas, polietilén hab (PE 

polifoam) tömítőhurkával, mint bent maradó „zsalu-

zattal” lehetséges megvalósítani. Ez a „bent maradó” 

zsaluzat biztosítja a hézagzáró elaszto-plasztikus kit-

tanyag hézagközép felé való vékonyodását, ezáltal a 

hézagperemekhez való folyamatos tapadását.” (…) „Az 

oszloptalpak morzsalékosan leváló részeit le kell tisztí-

tani és román cementkötésű mészkőadalékos javító ha-

barccsal kell az eredeti profil szerint javítani. A hiányzó, 

nagymértékben sérült, erősen lepusztult íves bélleteket, 

oszloptalpakat, takaró gyűrűket az eredeti (tervezett) 

osztásnak megfelelően, román cementtel készített do-

lomit adalékanyagú, öntött műkő elemekkel kell pótolni. 

Mintát az ép műkő elemekről kell restaurátori munkával 

——
1 ruth gruber Bevezető, in: Baumhorn Lipót építész, kiállítási katalógus, Zsidó Múzeum Budapest, 1998 
2 Dávid Ferenc: A szegedi zsinagóga, dokumentáció, 1999
3 uo.
4 uo.
5 Szegő györgy: A szegedi új zsinagóga. in: Baumhorn Lipót építész, kiállítási katalógus, Zsidó Múzeum Budapest, 1998 
6 Ábrahám Vera: Lőv immanuel zsinagógaparkjának rekonstrukciója, dokumentáció
7 Wagner Péter: építészeti műszaki leírás, dokumentáció, 1999, 2016

levenni. A felújítás befejező lépéseként a csapóesőnek leginkább kitett műkő elemek 

felületére páraáteresztő hidrofóbizáló réteg felhordása egyértelműen szükséges... ”7  

és volt ma is szakipar,  restaurátor, akik ezt megcsinálták! Az építtető egykor 

emléktáblára véste a művész mesteremberek és különféle szakiparosok neveit is. A 

felújítás megkezdése után húsz évvel, az 1999-es átfogó elemzés alapján jutott el a 

projekt 2018-ra odáig, hogy a rendkívül tagolt tető és külső falfelületek, a vízelvezetés, 

a nyílások, a lábazatok és lépcsők restaurálása reményt ad arra, hogy az elvégzett 

roppant külső munka megvédi a további romlástól a csodálatos belsőt, a freskókat, az 

ólomüveg ablakokat.  Ha egyszer kész lesz, a márványtábla névsorát bővíteni javaslom. 
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A szabadkai zsinagóga méltó párja lett a Baumhorn-féle szegedi templomnak, a budapesti Dohány utcai zsinagóga után Európa második 

legnagyobb zsidó imahelye. Az 1948 után többféle használatnak kitett, majd elhagyott épület felkerült Európa legveszélyeztetettebb kul-

turális örökségeinek listájára. A 90-es évek vége óta elhúzódó rekonstrukciója 2018 nyarán  fejeződött be, a város, a tartomány, a szerb 

állam, amerikai zsidó szervezetek és a magyar kormány közös támogatásával. Felújításáról következő lapszámunkban számolunk be, most 

az épület átadásakor született méltatásból közlünk részleteket – a szerk.

„Komor és jakab építészek modernek, a »magyarok« gárdájának vezérkarában vannak, és a magyarság művészi elvének az ország minden 

vidékén csinálnak propagandát építkezéseikkel, pályaterveikkel. Nálunk is, íme, megteremtették az első magyar stílusú zsidó templomot, 

s nincs szemlélő, aki e törekvést az épületről azonnal le ne olvasná. Magyarul beszél az épületnek minden része, külseje, belseje egyaránt. 

Művészi elvük érvényesítése közben egy óriási nehézséggel kellett küzdeniük, a pénzszűkével. De megmutatták, hogy az aránylag kevés 

pénzből is lehet szívhez szólót, újat, művészien magyarost készíteni.

A templomban mintegy 850 férfi és 550 női (karzati) ülés van; négy lépcsőházzal, előcsarnokkal és sekrestyével ellátva. A zsidó templom 

karakterisztikuma a középső kupola. Miután a nappali világosságnak tökéletesnek kell lennie, a nagy szélességben átfedett teret legjobban 

a középső kupola ablakain beözönlő fénnyel lehet megvilágítani, viszont nincs indokolva a magasan kiemelkedő tornyok építése, amelyekkel 

sok helyen találkozunk, mintegy imitálva a keresztény jellegű harangtornyot vagy a mohamedán minaretet. A szabadkai templom tervezői nem 

is tulajdonképpeni tornyokat építettek a négy sarokra, hanem a tagozást kiemelő óra elhelyezésére alkalmas támasztópilonokat, amelyekhez 

képest a hatalmas kiemelkedő kupola dominál.

(…) A belső imatér alaprajza négyzetből indul ki, amelynek minden oldala 5 méter, s ennek területén áll a nyolc oszlop, amelyek a kupolát 

tartják. A bejárat és vesztibül fölötti tér a női karzat területét növeli, az oltár fölött pedig kórus van, igen szép orgonával. Külseje, belseje 

egyaránt meglepi a szemlélőt, mert minden részében új. (…) új szerkezeti anyagnak kell, hogy új forma feleljen meg, nem lehet, nem szabad 

a régi kaptafára húzni az új konstrukciókat. itt van a rabic-féle szerkezet, egy könnyű vasdrótfonattal és gipsszel készített befödő réteg; ebből 

készült a templom egész mennyezete, boltozata. Ezt a könnyű szerkezetet ma már minden modern épület nagy csarnokainak befödésére 

használják, mert lehetségessé teszi, hogy bárminő nagy szélesség olcsón, aránylag nem vastag falak felhasználásával födessék át. (…) Az 

egész belső tér egy stilizált lombsátor. Ma még, hogy a végleges festés előtt, csak ideiglenesen van bemeszelve,m a hatás nem ítélhető 

meg, teljesen, de már így is látható a ritmikusan visszatérő lombfüzérek és virágok kellemes harmóniája. Emberi vagy állati alakkal nem lehet 

ornamentálni, mert ezt tiltja a zsidó vallás; annál dúsabb a virágdísz. Az oszlopokon, íveken levéldísz kúszik fel, a karzat mellvédje gazdagon 

díszített virágos felület, a karzat alját szép, ritmusos vonalakkal csipkézték a tervezők...”

(Az új zsidó templom. Bácskai Hírlap, 1902. szeptember 30.)

Az eredeti AlAprAjz KópiájA
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kultúrtáji kApcsolódások
állatkertI látogatóközpoNt És Hotel paNgea, NyíregyHáza
—
építész architect: gáva attIla      szöveg text: tUczaI rIta      fotók photos: palkó györgy
—
Hatalmas kiterjedésű tölgyerdő öleléséből 
bontakozik ki a 2018-ban Európa legjobb ál-
latkertjének megválasztott Nyíregyházi Állatpark 
új látogatócentruma. Az impozáns komplexum 
Magyarország egyik legjelentősebb vidéki tu-
risztikai helyeként jegyzett Sóstógyógyfürdő 
városrész szimbolikus kapuja is egyben. Meg-
állító, behívó, élményeket ígérő, izgalmas épü-
letegyüttes, ami színeivel, arányaival, épülettö-
megeinek ritmusával harmonikusan tagozódik 
be a körülötte lévő tájba.

A város felőli csendes lankáról érkező vendég a látvá-

nyos előtető-konstrukciót látja meg legelébb. A konzo-

losan kinyúló épületrész megfogja a látogatóáradatot 

– a szó vizuális és fizikai értelmében egyaránt. A te-

tőszerkezet legtávolabbra kihúzott oszlopa hajóorrként 

tereli a látogatók hullámait és az épületkomplexum előtt 

parkolni szándékozó autókat. A konstrukció az állatpark 

bejáratához csalogatja a vendégeket, védi a sorban állókat az esőtől és a tűző naptól, 

s el is szórakoztatja őket erőteljes szerkezete látványelemeinek izgalmas játékaival. A 

tetősíkok három- és négyszögletű árnyékolói 7 fatörzsszerű oszlop között feszülnek, 

könnyítő hatású magasság- és lejtőszögkülönbségekkel kapcsolódnak egymáshoz. 

Közülük kettő borítása átlósan osztott: egyik háromszögükben fedett, másik három-

szögük gerendái között átlátni az égre. A hatalmas, nyitott bordaszerkezeten áthatol a 

fény, s a nap járásával változnak, mozognak földre vetett absztrakt árnyékai. Az egész 

konstrukció tágas, levegős, mégis védelmet ad, mintha a környező fák lombkoronái 

alatt lennénk. Előrevetíti az állatpark hangulatát, jelzi, hogy itt különleges és termé-

szetközeli élményben lesz része a látogatónak. 

Az intézményben a nyári és ünnepi csúcsidőszakokban naponta 10-15 ezer ember 

is megfordul. A régi beléptetőbódék előtti hosszan kígyózó sorok, a kaotikusan kavargó 

tömeg méltatlan volt már a nagy hírű intézményhez, és a látogatók számára is a bejutás 

előtti kihagyhatatlan tortúrát jelentette. Egy áteresztőbb, a látogatókat információkkal 

is felvértező fogadórendszerre volt szükség. Az új, telekhatárra kihozott épületegyüttes 

téglalap alapú beléptető egysége hosszanti oldalával merőlegesen fekszik a töme-

gek sodrásirányára. A látogatók délelőtti beáramlását a talajszinten lévő, kihúzható, 

5 méteres üvegajtón keresztül bonyolítja. A zárás előtti rohamszerű kiözönlést pedig 

a főépület melletti szolgálati parkoló nyitható kapuja teszi lehetővé. A fogadóépület 
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Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben

Dóra
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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lépcsősen csökkenő belmagassága beszippantja, majd 

a látogatók kommunikációs magasságára emelt kasz-

szasoron szétosztja a beérkezőket. Csak addig tartja 

bent őket, amíg megveszik a jegyeket, pénzt váltanak, 

esetleg szusszannak kicsit a babzsákokon, vetnek egy 

pillantást az állatkert történetét bemutató minitárlatra, 

vagy kis szerencsével a hatalmas üvegfelület mögött 

hébe-hóba megjelenő fókára. Aztán nyugodtan, de 

határozottan küldi tovább a vendégeket a tájékoztató 

felületek felé. A kijárati ajtón túl, a merőlegesen kinyú-

ló, kétszintes irodaszárny földszinti beugrójának falára 

függesztett tájékoztató panelek előtt elhaladva juthat 

ki a látogató a zoo területére. A passzázs nyitott oldala 

már a kerthez kapcsolódik. A kijárati ajtó másik oldalán 

van az a kocsiszínszerű tér, ahol a családi közlekedést 

megkönnyítő alkalmatosságokat lehet bérelni. A három 

egymáshoz csatlakozó bejutási szakasz (előtető, fogadó 

épület, információs fal) karakteresen elkülönülő (meg-

szólító, bevezető, tájékoztató) hatásai mindvégig hatá-

rozott, egyirányú mozgásban és ráhangoló élményben 

tartják a bejutni szándékozókat. Felkészítik őket arra, 

hogy beérkezve átélhessék a helyet, az állatbarát tere-

ket, az élőlények és a természet közelségét. 

gáva Attila építész 13-14 éve van jelen az állatpark 

fejlesztésében (lásd Mé 2011/2). Az ő nevéhez köthető a 

többszörös építészeti díjas Zöld Piramis, az Ócenárium, a 

Tarzan Ösvénye és a Viktória ház. jól ismeri a helyet, az 

intézmény küldetését, feladatait, dolgozóit. Az új fogadó-

épület nem csak a tömegek akadálytalan átáramoltatását 

biztosítja, hanem az itt dolgozók méltó munkakörülmé-

nyeit is megteremti. Az ő szempontjaikat, kéréseiket is 

figyelembe vették az irodaszárny tervezési folyamatában. 

Az épület csapatmunkára szabott terei otthonosak, lehe-

tővé teszik a munkatársak kapcsolódásait egymáshoz és 

a látogatókhoz egyaránt. Az irodaszárny ablakai a szolgá-

lati parkolóra és az azt lehatároló, L-alakú szolgálati épü-

letre néznek. Az egyszintes épület homlokzati síkja egy 

vonalon van a beléptető épületével. A közöttük húzódó 

szolgálati kapu kissé beljebb van tolva, így a fogadóépü-

let sarkán lévő információs centrum kívülről is megközelít-

hető. A szolgálati épület kisebb tömegével, greslapokkal 

fedett elegáns homlokzatával lecsengeti a fogadó komp-

lexum erőteljességét, visszavezeti azt az erdő fái közé. 

A beléptető épület és a balról hozzá kapcsolódó Fóka ház épületegyüttesének ne-

mes, vékonyított greslap burkolata az eredetileg tervezetthez képest kisebb felületen 

tud csak megjelenni. A homlokzat központi pontjaitól távolabbi felületeken fehér vakolat 

és barna állatornamentika helyettesíti – a pályázatkiírás attrakciós kötelezettségei és 

anyagi korlátai írták át az eredeti terveket. A belső terek felületeit a használók szelíd 

intervenciói módosították. A külső-belső dekorációs igények familiáris árnyalatokat 

vetítenek az elegáns és letisztult, tiszta üzeneteket képviselő házra. itt mindenki sze-

reti az állatokat és mindenki érdeke a látogatók érdeklődő haladásának és komfortos 

nyugalmának a fenntartása, a zavartalan munka. A visszafogott használói reprezentáció 

megnyilvánulásai – képek, színek, kisebb objektek – összesimulnak az építészeti szán-

dékkal. Az egész épületegyüttest áthatja az igényes és jól formált figyelem a környe-

zetre, az emberekre. Természeti és kulturális értékeket tiszteletben tartó geometrikus 

rendje funkcionálisan és érzékenyen reflektál a tájra, az intézmény feladatára. 

Az állatparkhoz tartozó négycsillagos Pangea Ökocentrum és szálloda tervezésekor gáva 

Attila konzekvensen vitte tovább elkötelezettségét a természetbe ágyazottság, valamint 

a hely atmoszférájához való kapcsolódása iránt. Sóstógyógyfürdő erdős, ligetes tájaival, 

házaival a polgári világ egyik ikonikus nyaraló-pihenő helye volt és a mai napig sokat 

megőrzött e hangulatából. Bárhonnan is közelítsünk az épület felé, azt láthatjuk, hogy a 

szálloda nem csupán szolgáltatást kínál, hanem olyan élményt is, ami részesít a hely szel-

lemében, s maga is aktívan hozzájárul e miliő továbbkonstruálásához, újraértelmezéséhez. 

 A fák között megbúvó épület öbölszerűen visszahúzott homlokzata a sóstógyógy-

fürdői tóra néz. A tavat és annak állatvilágát szemlélhetik azok a szállóvendégek is, 

Dóra
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! nagyban (szelein a zavaró elemek levágásával)
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akik a szobákhoz tartozó erkélyekre kitelepednek. A 

különböző nagyságú, inkább kompozícióba, mintsem 

szabályos rendbe szervezett, vízszintes falécezetű 

dobozok az út melletti fák törzseit megismétlő karcsú 

oszlopokra vannak felfűzve. Ott tartják a vendégeket 

a fák lombjai között bujkáló fényben és a zizegő leve-

lek, illatok, csend nyugalmában. Az erkélyek mögötti 

homlokzati üvegfelületen a tó színei, csillogása tük-

röződik vissza. Ami bentről a nyugalom érzését adja, 

az külső látványában egy izgalmas, finoman vibráló 

konstrukció. Az épület udvari taktusának tágas tera-

ASSOciATiONS OF A culTurAl lANdScApe
Zoo Visitors’ centre And hotel PAngeA, nyíregyháZA

Selected as the best of its kind in europe in 2018, the Zoological Gardens of nyíregyháza has 

a new visitors’ centre which is also the symbolic gate of Sóstógyógyfürdő, a district of the 

city, which in turn is rated as one of the most significant tourist resorts of Hungary. Projecting 

like a brace, the roof on the facade stops the mass of visitors both visually and physically. 

Light passes through the vast, open system of struts and thus the abstract shadows cast on 

the ground change with the movement of the sun. This in turn evokes the atmosphere of the 

zoo in advance. The rectangular shaped entry system of the new complex entry is perpen-

dicular to the stream of the building masses with its longitudinal side. The reception building 

attracts visitors with its gradually decreasing interior height, and then distributes them evenly 

at the ticket-offices raised at the communication level. With its open side, the passage joins 

the garden. When designing the four-star Pangea eco-centre and Hotel the architect, Attila 

Gáva consistently followed his devotion to embedding his building into nature, and to con-

necting his designs with the atmosphere of the site. The hotel does not only offer services, 

but also the chance to have unusual experiences of the local spirit, and is actively contribut-

ing to constructing this milieu further on, as well as reinterpreting it. The two buildings are 

different in their spatial organisation owing to their different functions, they have similar func-

tional formal components – the characteristic slender design of the columns, the balconies, 

the doors of the hotel, and the fine wainscoting of the reception desk in the visitors’ centre, 

reflect one another to show the awareness that its architects meant to give architecture an 

important role in the development of this district of the city which is uniquely atmospheric. 

szával a talajszinten kapcsolódik a körülötte lévő ligethez, változatos ülőalkalmatos-

ságai, ismerős oszlopai közül közvetlenül léphetünk ki a természetbe. Míg a szálloda 

homlokzati erkélyei a szeparált családi nyugalom fészkei, addig hátsó, magasan fe-

dett terasza igazi közösségi tér. Leghátul, a sarokban rejtőzik egy titkos kapu, a ven-

dégek ideiglenes otthonukból ki-be sétálhatnak az állatkertbe. S ebből az irányból is 

egy modern rendbe szedett, gyönyörű greslapokkal fedett épület mutatkozik meg.  

 A belső tér hangulatát az átriumos elrendezés és a fölötte rétegesen körbefutó 

emeletek tördelt üvegkorlátainak világos levegőssége határozza meg. Az átriumos 

teret egy középen magasodó hatalmas, fát utánzó műanyag totemoszlop uralja. Or-

namentális zsúfoltságában a Kárpát-medence 590 állatfaja, a hold, a nap, évszakok, 

a zodiákus ábrázolásai vetekednek a figyelemért. Látványos, hosszú szemlélődésre 

késztető figurái súlyosan feszülnek a könnyed térben. Eredetileg egy absztraháltabb, 

faszerűbb szobor lett volna, de a turisztikai élmény- és látványosságigények átírták 

a mértékletesség eleganciáját. Túl az esztétikai zsörtölődésen, az a hatás, ahogy az 

üvegfalú lift felsiklik a totemoszlop mellett – közös rácsodálkozásra késztetve az itt 

vendégeskedő családokat –, mindenképpen impozáns eleme az épületnek.

A belső terek dizájnja a szálloda nevéhez és intenzív állatkerti kapcsolódásához hí-

ven a földtörténet és állatismeret témáihoz kötődik. Elsorolhatatlanul sok szellemes és 

igényes ötlettel, finom utalással találkozhatunk a szekcionálható konferenciateremben, 

a kisgyerekek játszóhelyén, a családbarát és akadálymentesített terekben. A szobák 

például az egyes állatokhoz kapcsolható tematikákkal bírnak: az oroszlános szoba 

ajtaján, az előtte földre vetített fényecske kontúrjában, a szobafalon, üvegajtaján és a 

hozzá tartozó tájékoztató brosúra témájában szintúgy az oroszlánok figurái jelennek 

meg, azok hangján szólal meg az ébresztő. De felbukkan a zoo saját oroszlánjának 

igényes szépiafotója a közlekedő terek falainak képei között is.  

Nem lehet kölcsönös vonatkoztatás nélkül tekinteni gáva Attila e két épületére. Bár 

funkciójukból adódó térszervezéseikben különböznek, hasonló formai elemeik – a jel-

legzetes, karcsú oszlopok, az erkélyek, szállodaajtók és a látogatócentrum fogadópult-

jának szép falécezete, a gresburkolat, az épületek homlokzata elé szerkesztett meglepő 

és nagyvonalú erkély- és tetőkonstrukciók – egymásra reflektálva mutatják meg azt a 

tudatosságot, miszerint e különleges hangulatokat árasztó városrész fejlesztésében az 

építészetnek jelentős szerepet szántak. S ez azon tervező kezében működik, akinek 

van helyismerete, kapcsolata az ottaniakkal, érzi a környezet atmoszféráját, a kultu-

rális táj hagyományait. Olyan tereket tervez, amelyek képesek megtartani a turizmus 

élményközpontú elvárásainak túlzásait. Ami megvalósul, az nem csak hozzátesz egy 

ikonikus helyhez, hanem meghatározó, viszonyító pontjává válik.

Dóra
Öntapadó jegyzet
mindkettő rajz kell
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Hotel pAnGeA öKoCentrum
——
GenerálterVezés // GenerAl desiGn: 

GAV-Art studio KFt.
Vezető terVező // leAdinG ArCHiteCt: 

GáVA AttilA
építész munKAtárs // Fellow ArCHiteCt: 

Kertész istVán 
– GAV-Art studio KFt.
Belsőépítészet // interiors: 

szenes istVán 
– szenes desiGn studio KFt.
tArtószerKezet // struCture: 

tótH zoltán – steel soFt KFt., 
KáCsor istVán – Bemp KFt.
épületGépészet // HVAC: 

simon tiBor rolAnd 
– Krepon Bt.
épületVillAmossáG // eleCtriCAl enGineerinG:

ráC GézA – Vill-terV KFt.
Közmű // puBliC utilities:

Bíró Károly 
– Bíró és társA KFt.
KonyHAteCHnolóGiA // KitCHen teCHnoloGy:

FintA GáBor – eGészséG 
terVező műHely KFt.
Környezetrendezés // enVironment:

márton péter 
– Fő-Kert-ész Bt.
GenerálKiVitelező // mAin ContrACtor:

Ke-Víz 21 zrt.
BeruHázó // Client:

nyíreGyHázA meGyei joGú 
Város önKormányzAtA
——

Dóra
Öntapadó jegyzet
lightbox (jobb oldali fele a kepnek)

Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben
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A hely szelleMisége
láNg gÉpgyár kUltúrHáza – HarMadIk geNerácIó
—
építészek architects: Nagy csaBa, pólUs károly, doBos BeNce lászló, tőrös ágNes (2018), tokár györgy (1970)      
szöveg text: UlrIcH taMás      fotók photos: BUjNovszky taMás
—

Ezt az épület fejlesztették tovább a hatvanas évek vé-

gén, Angyalföld, Budapest Xiii. kerülete Kádár jános 

„választókerülete” lévén sok támogatást kapott a ke-

rületi tanácstól is.: „...A művelődés hatékonyabb elő-

segítésére a Láng gépgyár meglévő kultúrháza méretei 

miatt már nem bizonyult elégségesnek, ezért a SZOT, 

a Vasas Szakszervezet és a Láng gépgyár dolgozóinak 

összefogásával közel 20 millió forintos beruházással 1968-ban megkezdődött a műve-

lődési ház átépítése, amelyet a Xiii. Kerületi Tanács Népművelési Osztálya művelődési 

központ kategóriába sorolt be...”1 Ennek az épületnek volt az építésze és belsőépítésze 

Tokár györgy (iparterv, 2. sz. gép- és Vegyipari épület Tervező iroda), aki a MéSZ 

Mesteriskola iii. ciklusának (1958–1960) hallgatója volt, és a Láng Művelődési Otthon 

átadásának évében, 1970-ben kapott Ybl-díjat „a budapesti ipari üzemek szociális 

épületeinek tervezésért”. A tervezés 1967-ben kezdődött, az építkezés 1968-tól folyt, 

1970. január 14-én adták át a házat.

A szocializmus építésének csúcséveiben járunk. Az építészeti tervezés ekkoriban 

nem úgy történt, hogy az építész szabadon gondolkodhatott. A nagy állami kivitelező 

cégek „szerkezetegyeztető csoportja” lediktálta, milyen épületszerkezetekről lehet szó 

és mit kell betervezni (előregyártott vasbeton vázszerkezet, homlokzati panelek, belső 

burkolatok stb.) Ebben az időben a szintén angyalföldi „fémmunkás”, az épületlaka-

tosipari Vállalat (a Haas és Somogyi építőipari cég utódja) büszkesége a Sopron 60 

alumínium függönyfal rendszer volt, ahol csak lehetett, ezt építették be. Talán a leg-

nagyobb és legismertebb ilyen homlokzat volt a Mártírok útján (ma ismét Margit krt.) 

a Könnyű- és gépipari Minisztérium épülete ((1964–1968, építészek: Kévés györgy, 

Mészáros géza, utóbbi Tokár györggyel együtt végezte a Mesteriskola iii. ciklusát). 

Ezt a házat azóta elbontották, most egy városi park épül a helyén.

A Láng Kultúrházra az akkori erőltetett építőipari előregyártás tipikus homlokzata 

került, festett beton panelekkel, zúzott bazalt betonelemekkel, hőhidas alumínium ab-

lakokkal és függönyfallal – a kor szocialista építőiparának hű tükre. A Láng gépgyár 

a rendszerváltás után megszűnt, eltűnt, de a Művelődési Ház tovább működött, és az 

egykori dolgozók-látogatók a mai napig a környéken élnek és használják. Az angyalföldi 

önkormányzat már 2005-ben foglalkozni kezdett a gondolattal, hogy felújítja vagy a ré-

git elbontva újat építtet, végül – szerencsére és a szabályozási terv megkötései miatt is 

Angyalföldön a  Láng család gépgyára (ala-
pítva 1868) és a hozzá kapcsolódó első kul-
túrház épülete 1930-ban készült el, utóbbi a 
Láng Gépgyári Tisztviselői Sportköre és Dal-
köre számára. 

ArCHíV Fotó, 1970-es éVeK
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– a megtartás, átépítés mellett döntöttek. Ez a folyamat 

2014-ig eltartott, és ezután 2015-2018 között történt 

az építés, az Archikon csapatával: Nagy Csaba, Pólus 

Károly, Tőrös Ágnes és Dobos Bence építészekkel.

A hosszú tervezési-érlelési folyamat jót tett a terv-

nek, az építészek kiválóan megismerték a ház életét és 

azt a szellemiséget, amit az intézmény a környéknek, 

a volt Láng-gyári és angyalföldi munkásoknak, dolgo-

zóknak jelentett. Amit lehetett, megőriztek az eredeti 

épületből: a szerkezeteket, a belső terek elrendezé-

sét, még néhány korabeli bútort is. Az előcsarnok és 

a nagyterem tereiben a régi tégla- és műkőburkolatot, 

a nagyteremben oldalfalán a vörösfenyő falburkolatot, 

utóbbit csak átcsiszolták és akusztikai okokból kissé 

meghullámoztatták. részlet a tervezői műleírásból: „A 

hatvanas-hetvenes években sorra épült művelődési há-

zak fontos építészeti örökséget hagytak ránk. jól átgon-

dolt, karakteres megjelenésű, modern épületek, melyek 

kevés gondoskodást kaptak az elmúlt évtizedek során. 

Ebbe a sorba illeszkedik a Láng Művelődési Központ 

épülete is: egykori markáns arculat, erősen elhasználódott megjelenés. Az előregyártott 

vasbeton panelek felülete, a vasbeton pillérek erős vertikális tagolása, a hangsúlyos 

fejépület, valamint a jól kitalált, jellegzetes belsőépítészeti megoldások olyan értéket 

képviselnek, melyek érdemesek a felújításra, vagy ha ez nem lehetséges, legalább a 

karakterek megőrzésére. A felújítás építészeti koncepciója ezeknek az értékeknek az 

átörökítésére és az évtizedek alatt jelentősen megváltozott funkcionális igények meg-

felelő kiszolgálására épül.”

Mint az idézett szövegből is kiderül, a jól átgondolt belső funkcionális elrendezést 

nagyjából megtartották, kisebb változtatásokkal. A belső terekben az eredeti bútorok 

állnak felújítva vagy újragyártva: hetvenes évekbeli esztergált tölgyfabútorok, kúpos 

lábú műbőr fotelek, ülőkék és asztalok. Az előcsarnok közel 50 éves stokkolt műkő 

falát az eredeti bronzlemez lottó- és totófigurák díszítik. Az emeleti mellvédeket fino-

man egészíti ki a tölgyfa korlátmagasítás. Az ipari parketta, a feketére festett Heraklyth 

akusztikai burkolat jó választásnak bizonyult, és az alacsony költségkeret ellenére 

eleganciát visz a belső terekbe, ráadásul jól illeszkedik az eredeti téglaburkolathoz. 

Az emeleteken a függesztett födémeket tartó, eredeti vasbeton pillérek feketére festve 

jelennek meg a hófehér falakon. Személylift is készült, így az épület akadálymentessé 

vált, ezzel növelve az idősebb látogatók kényelmét.

Letisztult építészet, belsőépítészet, sehol egy felesleges gesztus vagy túltervezett 

részlet, a funkciók maximális kiszolgálása, nagyvonalú terek és térkapcsolatok, jól 
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ArCHiKon
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átlátható belső terek. A fehér falakon több tucat szépen 

bekeretezett fényképen a ház története, a „nagy pillana-

tok”, a mai napig működő Acélhang kórus, a Keil Ernő 

fúvós zenekar, a Hevesi Sándor Színtársulat – rengeteg 

életkép az eltelt 48 évből.

A külső új arcot kapott. A homlokzati burkolat mesz-

sziről vörös téglának tűnik, de közelebbről kiderül, hogy 

terrakotta kerámialap, amit fordítva, az aljával kifelé ra-

gasztottak fel, így a lapok felülete nem sima: a közé-

pen végigfutó finom gyári bordázatok lágy, bársonyos 

árnyékhatásokat eredményeznek. Mivel nem tégla, így 

érthető, hogy a homlokzatok miért nem a téglafalazás 

szabályai szerint készültek. A két színű kerámialap bur-

kolat és a lapok kétirányú ragasztása hangsúlyozza a 

homlokzati pilléreket és az ablakok sávjait, a homlok-

zat színezése és a síkok váltásai ezzel megőrizték az 

eredeti homlokzati koncepciót. Nincsenek bádogozott 

ablakpárkányok, az is kerámiaburkolat. A széles szürke 

fugázás szép rajzolatot ad a homlokzatnak. A második 

emeleti klubszobákat elnyelte a korszerűsített gépé-

szet, így ez a felső tömb tömör vörös tömege szinte 

lebeg a visszahúzott, üvegezett emeleti homlokzati sáv 

felett, szép hangsúlyt adva az utcasarok felől az egész 

tömbnek. Az épület előtti teresedés megmaradt, így a 

főbejáraton kiáramló tömeg nem a járdára lép ki, hanem 

egy kis térre.

A megújult művelődési ház szépen illeszkedik a 

gyors ütemben változó Angyalföld, a Váci úti volt bar-

naövezet újabb épületei közé; a szomszédos kifőzde 

földszintes tömbje mutatja, milyen lehetett a környék 

annak idején. A tervezőknek maximális mértékben sike-

rült megőrizniük azokat az értékeket, amelyeket a Láng 

Művelődési Központ szellemisége az elmúlt 88 évben 

képviselt, és korszerű formában remélhetően a követ-

kező évtizedekben is képviselni fog.

——
1 Forrás: http://lmk.shp.hu/hpc/web.php?a=lmk&o=1098435286,
 valószínűleg a beruházási program részlete
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THe lOcAl SpiriT
láng MAchinery PlAnt culture centre 
– third generAtion

Based in Angyalföld, a traditional industrial district of Bu-

dapest, the machinery plant of the Láng family (founded 

in 1868) had its first culture centre in 1930. It was further 

developed in the late 1960s. The facade of the house 

was a typical phenomenon of prefabrication enforced 

then in construction, and thus features painted concrete 

panels, aluminium windows and a curtain wall – as a true 

reflection of the socialist industry. After the change of 

the political system, the factory was closed, but the cul-

ture centre went on functioning. The local government 

started thinking about the plans of either reconstructing 

or demolishing it and then having a new one built instead 

in 2005, and eventually, and luckily, they decided to preserve and reconstruct the exist-

ing structure. The longish period of design and planning actually proved beneficial, as 

the architects preserved what was worth preserving: such as the structures, the interior 

configurations and layouts, and even contemporary furniture. They mostly left the func-

tions of the inerior intact, but also had some minor modifications designed. A simple and 

crystallized kind of architecture and interior design was born as a result. There are no 

superfluous gestures or overdesigned details anywhere, only a maximal degree of serv-

ing the functions, generous spaces and spatial correlations, transparent interiors. When 

viewed from afar, the facade seems to be wrapped in red brick, but on closer inspection, 

it turns out to be terracotta ceramic tiles, which have been glued on the wrong side, their 

inside out. As a result they do not make a smooth surface, but a ribbed manufactured 

one, which in turn results in soft velvety shading effects.
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A helyére került
vácI greeNs „d” Épület, BUdapest
—
építészek architects: lUkács IstváN, vIkár aNdrás, gál árpád      szöveg text: török-szaBolcs BeNce      fotók photos: BUjNovszky taMás
—
Elkészült az Atenor Group által fejlesztett Váci 
Greens irodapark negyedik épülete. Bár a Váci 
út Rákos-patak feletti szakaszán található nagy 
léptékű beruházás két északi tömbjének meg-
épülése még várat magára, a Vikár és Lukács 
Építész Stúdió által tervezett épülettel a fej-
lesztés első szakasza már így is komplettnek 
mondható.

Az irodaház-specialistaként is ismert tervezőpáros egy 

korábbi interjúban megfogalmazott ars poeticája erre a 

munkára is érvényes: az alkalmazkodás, a megújulás és 

a funkcionalitás koncepcionális igénye az elkészült mű 

esetében is jó sorvezető a különböző léptékben megfo-

galmazott tervezői szándékok megfejtéséhez. Az alkal-

mazkodás feladata jelen esetben kézenfekvő: a negyedik 

épülettel bezáródó városi tömb első három épületét a 

Tiba építész Stúdió készítette, többnyire „vonalkódszerű-

en” szerkesztett homlokzati karakterrel, jellemzően zárt, 

illetve fésűsen felnyíló, önmagukban is tömbként értel-

mezhető épületekkel. A kompozíció legjellemzőbb ele-

me a négy tömeg által közrevett, városias használatú tér, 

melynek értelmezését a térsarkai/térfalai mentén egységesen alkalmazott oszlopos meg-

nyitások gazdagítják. Ez a városi tér remélhetőleg a jövőben túlmutat önmagán és a tömb 

léptékén, s egy, a Váci út forgatagától visszahúzott észak-déli gyalogos sétány jelentős 

elemeként fog működni, mint ahogy azt a kerületi szabályozás szándékai is sejtetik. 

 A Váci greens „D” épületének telepítése és mozdulatai által ezen kötött szabályok 

között lavírozik, de igyekszik az adottságokat előnyére fordítani. A telepítés így – jó 

tanulóként – kitölti a tengelykereszt által kijelölt neki szánt pozíciót, zárt térfalat ké-

pezve minden irányban, és a belső zöld tér felé alkalmazott oszlopos megnyitás sem 

marad el, ezek használata mégsem szolgai továbbvitele a korábbi, egyébként jó arányú 

koncepciónak. A ház a kapott eszköztárban új értelmezést keres: az oszlopos kapuzat 

felnyitja a belső udvart a tér felé, és az épületen keresztül a Váci útra vezető, átlós 

tengelyt formál. A motívum az átellenes sarkon megismétlődik, ami e kialakult passzázs 

egynemű kezelése miatt is fontos, de egyúttal a Váci út – Fiastyúk utcai sarok kiemelé-

sét is biztosítja. A keletkezett passzázs köztes tér kint és bent között, az épület „szük-

ségszerű” belső udvarát a városi términőség irányába mozdítja el. A köztes állapotot 

a belső homlokzatok egyszerű formálása mutatja, a fehéren hagyott falak az ablak-

osztás és az épület  szigorúságát kevésbé leplezik, mint a külső felületek megoldásai. 

 Az épület homlokzati megformálására egyfajta innovatív illeszkedés jellemző. A 

tervezők nem alkalmazzák a korábban elkészült épületek változó osztásrendű, sávo-

san tagolt karakterét. Az ablakok teljesen egységes kiosztását csak a nyíló szárnyak 

soronkénti tükrözése oldja valamelyest. A korábbi esetlegességet a homlokzatburkolat 

textúrája és játékos színezése idézi meg. A homlokzat értelmezése a korábbiakhoz 
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FiNdiNG iTS plAce
Váci greens building „d”, budAPest

Developed by Atenor Group, the fourth building of Váci 

Greens has been completed. Although this large-scale 

development located in the section of Váci Road beyond 

Rákos spring is still incomplete as two northern structures 

are to be built yet, the first stage of the project designed 

by Vikár and Lukács Architects has been completed. This 

house is in search of its new interpretation owing to the 

new tools within the complex: the gateway with columns 

open up the structure towards the courtile and also cre-

ates a diagonal axis across the building. The passage thus 

created is an in-between space on the border of the exte-

rior and interior, and the courtile shows a step made to-

wards the standards of urban space qualities. The facade 

design reflects innovative integration, less sculpturesque 

than the previous three buildings, and tectonic references 

have been replaced by textural ones, to more authen-

tically express the speculative and flexible character of 

its inner world. Designers emphasized the high-stand-

ard design of the vegetation surrounding the building. 

képest síkszerűbb, a tektonikai idézeteket felváltja a 

textúra idézete, még őszintébben kifejezve a belső világ 

spekulatív és rugalmas karakterét. Az összképet a Váci 

úton észak felé – feltehetőleg a jövőbeli folytatásnak ho-

mogénebb homlokzati karaktert sejtetve – lecsendesedő 

átmenet teszi gazdagabbá.

Az épületegyüttes hangsúlyos részét képezi a pro-

jekt nevében is megjelenő zöld jelenléte. Túl azon, hogy 

a korábban megszerzett BrEEAM Excellent minősítés 

a környezettudatos és fenntartható szempontok szerint 

erős, minőségi keretbe foglalja az épület használati és  

rendszerszintű jellemzőit, a projekt szereplői láthatólag 

nagy hangsúlyt helyeztek az épület körüli vegetáció mi-

nőségi kialakítására. érdekes módon a zöld felületek 

nem szigetszerűen, hanem az épületekhez tapadva, 

azok folytatásaként, keretezésként jelennek meg. Ez a 

megoldás egyrészről egyértelműsíti és kijelöli a vezér-

szint használati megnyitásait az utca és a tér felé, más-

részről elviselhetővé teszi bejáratok és kereskedelmi 

funkciók mellett keletkező, kívülről nem megnyíló, vak 

földszinti  homlokzati szakaszok utcai megjelenését. 

A Váci greens „D” épülete egy folyamat kézenfekvő 

folytatása. A végeredmény túlzásoktól mentes, a fejlesz-

tői szempontokat maximálisan figyelmébe vevő alkotás, 

valamint javarészt a város léptékű koncepció átgondolt-

ságának és a létrejött átlós átkötésnek köszönhetően 

ezúttal a város is kapott valamit.
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új identitás
gtc WHIte HoUse IrodaHáz, BUdapest
—
építész architect: tIMa zoltáN      szöveg text: okrUtay MIklós      fotók photos: BUjNovszky taMás
—

Budapest egyik legdinamikusabban formálódó 
területe kétségtelenül a Váci út XIII. kerületi sza-
kasza. A városrész, az útvonal egykori, rendkí-
vül heterogén összképe szinte már felidézhe-
tetlen, olyan az átépülés dinamikája. A sorra 
emelkedő irodaházak világa ugyanakkor nem 
csak minőségi építészetet képvisel, hanem an-
nak illúzióját is megteremti, hogy ennek a vá-
rosnak határozott önképe van arról, milyen egy 
metropolisz felvezetése annak belvárosa felé. 

Mindezt érdemes hangsúlyozni is, hiszen bármely másik 

irányból a fővárosba érkezve sokkal esetlegesebb, néha 

fájó az élmény. Történeti értelemben kevés a fogódzó, 

egynemű és egykorú, ezért némi sterilitást hordozó az 

új világ, így különös jelentősége van minden apró rezdü-

lésnek, amely az időben kontextust teremt. Az egykori 

Felvonógyár szecessziós ízeket hordozó csarnokának 

megőrzésével, annak harmonikus integrálásával meg-

épült legújabb irodaház éppen evvel a gesztussal hor-

doz többet társainál, mindez akár a piaci érvényesülés 

területén is előnyöket jelenthet. Hiszen bérirodaházként 

nem csupán egy a többi között, nem önmagán a kortárs 

architektúrán múlik az arculat, személyisége a múltban 

fogant és teljesedhet ki ebben az új világban.

jelen esetben a tömegformálás éppen az egyik leg-

határozottabb, leginkább kifejező gesztus, a tervezői 

szándékok komolyságának jele. A korabeli csarnok két-

emeletes tömbje önálló világot képviselhet az együttes-

ben, egykori létét így közvetítheti a legnagyobb erővel. A 

teljes telken végignyúló csarnokból az első hattengelynyi, 

kétemeletes, látványosabb részt sikerült így megmente-

ni eredeti feltárulásában. A majd’ egy évtizeddel ezelőtti 

első verziók még a megőrzött csarnokrész fölé is iroda-

házi szinteket húztak. Tima Zoltán érdemének tűnik, hogy 

a megvalósult verzió a befektetők számára is életképes 

lehetett, a haszonnégyzetméterekért folytatott küzde-

lem ebben a végső letisztultságban már nem érződik. 

 Az új irodai szárnyak mintegy körülölelik a század-

elős ipari csarnokot, a léptékváltás feszültségét a fő 

belső közlekedési tengelyeket jelentő, szellős elhúzások 

oldják. A főbejárat helye így önmagát jelöli ki, bár ab-

ban azért rejlik némi kihívás, hogy a régi épület Váci úti 

bejárata ne zavarja meg ennek érvényesülését. A teljes 

épülettömeg finom formai játék végeredménye, a hátra-

felé egy lendülettel emelkedő tetősíknak köszönhetően 

a hátsó homlokzat a gépészetet rejtő szinttel magasabb 

lehetett. Tima korábbi, szintén a Váci úton, annak an-

gyalföldi torkolatában megépült irodaháza már magában 

hordozta ezt a gesztust, de ami ott még inkább a gegbe 

hajló formai játék, az itt már koncepcionális alapvetés. A 

másik előképnek tekinthető munka kapcsán sem kell sokkal nagyobb kitérőt tennünk. 

A Vizafogón az egykori gázgyári épületegyüttesből kialakított loftlakások kapcsán az 

ipari épületek újraélesztésére, új tartalommal való megtöltésére, a védett együttesben 

való építészeti mozgástér megtapasztalására nyílhatott mód korábban.

ilyen értelemben egyfajta összegzésként tekinthetünk az új Váci úti irodaházra, a 

már eddig is rendkívül fegyelmezett, szűkszavúságra törekvő építészeti világ vált még 

inkább koncentrálttá. Sajátos harmóniát hordozó kölcsönhatásokra épít, ahogyan az 

egykori ipari csarnok homlokzatarchitektúrája szigorú ritmusban szerkesztett vertika-

litással jelentkezik az új szárnyak homlokzatain, az építészeti gondolat tovább talán 

már nem is sűríthető. Hasonlóan erős tartalmat közvetít a körülölelő gesztus további 

fokozása azzal, ahogy a belső síkokon elmarad a fehér raszteres osztás, az így ébredő 

tükröződések tovább erősítik az egykori felvonógyári épület jelenlétét.

Ez a tükröződésekre, áthatásokra építő világ határozza meg a belső terek alakulá-

sát is. Az új irodaházi tömb tágas, fedett udvar köré szervezett, a nappali természetes 

fény jelenléte elementáris hatású. A külsővel ellentétben itt a horizontalitás az uralkodó, 
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a hangsúlyosan megjelenő födémsávok közé szintma-

gas üvegtáblák feszülnek, totális a transzparencia ereje. 

A kissé decensen szűrt fény eleganciát kölcsönöz, az 

egyszerű gesztusokban megnyilvánuló nagyvonalúság 

irányítja a befogadást, a terek megélését.

érdemes egy pillanatra még visszatérni a Váci útra, 

vagy akár egy pillantást vetni az épület Angyalföldi úti 

homlokzatára. Mindkét oldalon a már az eddigiekben is 

megfigyelt fegyelmezettség gesztusával az épülettömeg 

lelépcsőzik a szomszédos épületekhez. Ezzel pedig nem 

csupán időbeli, hanem térbeli kontextusba ágyazva ta-

lálja meg helyét, úgy teremti meg saját önazonosságát, 

hogy azzal a teljes Váci úti építészeti együttes új identi-

tásához is jelentős módon járul hozzá.
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A NeW ideNTiTy
White house office block, budAPest

There is no doubt that the section of Váci Street in Dis-

trict 13 is one of the most dynamically evolving parts of 

Budapest today. Actually, it is almost impossible to re-

call the highly heterogenuous former image of this thor-

oughfare. Defined by mushrooming office blocks, this 

area does not only represent high-standard architecture, 

but also creates the illusion that that this city has a firm 

self-image, which is defined by its function to lead up 

to the centre of a metropolis. By preserving the hall of 

the former elevator factory which reflects a certain de-

gree of Art nouveau style, and harmoniously integrating 

it into the newly built office block it conveys more than 

its counterpart because of this gesture. All this, in turn, 

may guarantee advantages in the market as well. As it 

contains offices to let, it is not only one of the many. Its 

image may depend on contemporary architecture, whilst 

its image and character was conceived in the past and 

evolved to its entirety in the world of today. The two-

storey hall representing the world of its birth also stands 

as an independent system within the complex, and thus 

conveys its former existence as powerfully as possible. 

This way it creates its own self-identity whilst also mak-

ing a significant contribution to the new identity of the 

complex it is part of.
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——
GenerálterVező // GenerAl desiGn:

timA stúdió, Közti zrt.
építész // ArCHiteCt:

timA zoltán
projeKtVezető építész 
// projeCt mAnAGinG ArCHiteCt:

márK péter
építész munKAtársAK // Fellow ArCHiteCts:

szABó máté, öCsi GABriellA,
tölGyesi KAplony, 
BodA istVán, Gál BorBálA, 
molnár j. tiBor, 
GönCzöl zsóFiA
épületszerKezeteK // struCture:

HorVátH sándor, 
sCHreiBer GáBor 
– pAtAKy és HorVátH KFt.
Belsőépítészet // interiors:

molnár BeátA, Kiss-Gál 
zsuzsAnnA – AtelierArCHiteCts
GrAFiKA // GrApHiC desiGn:

AutH AttilA – stéG KFt.
szerKezetterVező // FrAmeworK:

GuruBi imre, BeCKer ádám
épületGépészet // HVAC:

mAKáry CsABA, CsöppenszKy 
GáBor – AGorex KFt.
épületVillAmossáG // eleCtriCAl enGineerinG:

márAmArosi András, ritzl 
András, KApitor GyörGy, 
szuHAmellA rolAnd 
– zonA-plAn KFt.
Kert- és tájépítészet // lAndsCApe, GArden:

moHáCsi sándor, polAreCzKi 
dórA – s73 KFt.
ForGAlomteCHniKA // trAFFiC:

szeGő jános, BAloGH BAlázs 
– KözleKedés KFt.
Külső Közmű // outdoor puBliC utilities:

Bíró AttilA, HAnCzár GáBor 
– Kész terVező KFt.
építtető // Client:

GtC mAGyArorszáG inGAtlAn-
Fejlesztő zrt.
——
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kisvárosi lépték, nAgyvárosi érték
városHáza, törökBálINt
—
építészek architects: keller FereNc, lárIs BarNaBás, szaBó dávId      szöveg text: csoNtó sáNdor      fotók photos: Hajdú józseF
—
„Törökbálint megérkezett a 21. századba” – 
hangzott el az új városháza ünnepélyes átadá-
sán. A város önkormányzata már évtizedek óta 
tervbe vette, hogy a szétszórtan elhelyezkedő 
és elavult intézményi helyiségek helyett egyet-
len, korszerű helyszínen – költséghatékonyabb 
működés mellett – tudja szolgálni a lakossá-
got. A fővárosi agglomeráció dinamikusan fej-
lődő településén a történelmi hagyományoknak 
és a szerkezeti adottságoknak köszönhetően 
eddig nem tudott kialakulni egy valódi intézmé-
nyi központ, közösségi agóra.

2015-ben a Modulart Stúdió Keller Ferenc, Láris Barnabás 

és Szabó Dávid vezető tervezők irányításával első díjat 

nyert a törökbálinti új városháza tervezésére kiírt építészeti 

tervpályázaton. A több körös prezentációt és tervellenőri 

egyeztetéseket követően 2016-ra elkészült az épület kiviteli 

tervdokumentációja. Az új városháza az önkormányzat há-

romhektáros telkén – alig egy esztendő alatt – 1,2 milliárd 

forint önerőből, az épkar Zrt. és a Zeron Befektető Zrt. ki-

vitelezésében valósult meg, hasznos alapterülete 2470 m². 

 „A város házát olyanra kell tervezni, ahol kiismerheti magát az, aki életében először 

jár benne, de annak sem unalmas, aki nap, mint nap benne dolgozik. úgy reprezen-

tál, hogy közben mértéktartó és egyben kifejezi a közösség egészséges öntudatát, 

de nem »kivagyi«” – olvasható a műszaki dokumentációban, amit igazol a helyszíni 

tapasztalat. A hivatal a város főutcáján, a Munkácsy Mihály utca mentén, a telepü-

lés történelmi központjában helyezkedik el. Az Ófalut hagyományos típusú, az utcára 

merőleges, oromfalas jellegű, szabadon álló beépítés jellemzi. A tervezők nagyvonalú 

komponálása maximálisan figyelembe vette ezt az építészeti örökséget, és a folyama-

tosan fejlődő település igényeivel összekapcsolva egy kisvárosi léptékű, ám látványos 

városházát eredményezett. A tömegalakítás, a homlokzatok a megszületés pillanatától 

a helyszín meghatározó térfalaivá és a kisváros élettel teli hátterévé váltak. Az épület 

minden elemében eredetiséget, frissességet és kortárs építészeti megjelenést mutat. 

Ez a karakteres, átlátható, letisztult építészeti tömegalakítás jellemző az iroda koráb-

ban megvalósult, vagy még tervasztalon várakozó munkáira is, mint például az MLSZ 

sportcsarnok, a mogyoródi új egészségház, vagy  a geszti általános iskola épülete. 

Maradéktalanul tartják magukat Otto Wagner 120 éves axiómájához: „az építészet több 

mint »csak« funkcionalista mérnöki alkotómunka.” 

A gyalogosan vagy gépkocsival érkezők előtt feltáruló látvány tulajdonképpen két, 

egymással párhuzamos, de elcsúsztatott egységet mutat, amelyek egy központi rész-

szel, „híddal” kapcsolódnak össze. A hosszházak tetőidoma összeszerkesztett, egy-

séges képet mutat.

itt kell megemlíteni azt a rafinált megoldást, amit a tervezők alkalmaztak: ebben a 

Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! nagyban
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Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben

Dóra
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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léptékben erősnek ítélték meg az épület tömegét, ezért 

egy minimális törést engedélyeztek a bal oldali szárny 

hosszirányának közepén, a telek felé. Ezzel a gesztus-

sal a hosszan elnyúló, kissé girbegurba törökbálinti pa-

rasztházakkal való analógiát is erősítették. A jobboldali 

tömeg hátratolásával egy – szökőkúttal, digitális pihenő-

padokkal, kerttel feldobott – városias dísztér jött létre, 

amely nyitott előtérként funkcionálisan is kapcsolódik az 

épület belső tereihez. remek helyszínt biztosít majd az 

önkormányzat és a település hivatalos és közösségi ren-

dezvényeinek. Az eltolt egységű, négyszintes kialakítású 

épületegyüttes egy oldalfolyosós és egy középfolyosós 

tömegből, valamint hátul, a park szintjére helyezett tes-

tületi ülésterem vertikális kubusából áll. A két szárny két 

jól elkülöníthető feladatot hordoz. Az egyikben a vezetői 

funkciók (a polgármester és a kabinetvezető irodája, tár-

gyalószobák), a másikban az egyéb adminisztratív funk-

ciók kapnak helyet. A polgármesteri szárny földszintjére 

a dísztérre néző kormányablak került. A fejlesztés egyik 

előnye, hogy a törökbálinti lakosoknak számos ügy in-

tézéséhez nem kell a távolabbi járási hivatalba utazniuk, 

ráadásul az új központ száz új munkahelyet biztosít.

A teresedés felől – vagy a hátsó park szintjéről rám-

pán – érkezünk a keskeny, hosszanti tömegek között 

kialakított bejárati kanyonhoz. A nagyvonalú előtér-fo-

gadótérből feltárul az épülettömeg belső funkcionális el-

rendezése, szolidan reprezentatív megjelenése. A laikus 

számára is egyértelmű a tájékozódás, az épületen belüli 

közlekedőterületek szintjei, az előcsarnokhoz vezető be-

járatok, lépcsők és közlekedők is teljesen átláthatók. 

Az ügyfélszolgálati pult mögött, a fekete, simított be-

tonon egy Márai Sándor idézet állítja meg a látogatót: 

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az 

emberek felé fordulunk.” (A jelenlegi városvezető édes-

apjának, a település korábbi polgármesterének kedvelt 

mottója volt.) Egy kitűnő megoldásnak köszönhetően 

a közigazgatási funkciócsoportokat ellátó középfolyo-

sós rész egyáltalán nem játszik alárendelt szerepet. A 

lépcsők áttörései, valamint a födémáttörés és a felülvi-

lágítók biztosítják a vizuális kapcsolatot, a nyitottságot 

és a természetes fénnyel való megvilágítást. A falfelület 

rücskösebb vakolata a délutáni súrlófényben még több 

játékosságot mutat. A belső térszervezést, az irodák 

rugalmas térkialakítását, későbbi átrendezhetőségét is 

egyszerűség és nagyvonalúság jellemzi. A narancsszínű 

falfülkékbe lehajtható ülőalkalmatosságok kerülnek. A 

tanácstermet a telek adottságából fakadó szintbeli el-

térést kihasználva, a park szintjére helyezték. A legfelső 

szinten kapott helyet a polgármesteri iroda és a tár-

gyaló, ami egy több mint négy méterre kinyúló erkélyt, 

„Pinokkió-orrot” is kapott, s közvetlenül a szomszédos 

Kálvária tengelyének irányát folytatja. A közeljövőben 

az épület mögötti területen belső parkolót és zöldebb, 

városi közparkot alakítanak ki, utóbbi a helyi civilek sza-

badtéri rendezvényeinek ad helyet.

A következetesen végigvitt logika mentén megvaló-

sult építmény és a szabad terek dinamikus váltakozása 

intenzív élményt, jó hangulatú találkozási pontot kínál, 

egy jól működő város közösségének fontos színterét. 

ráadásként kaptak még egy kis útravalót: a homlok-

zati üveglamellákon meg-megcsillan Munkácsy Mihály 

Hazafelé című festményének részlete. A törökbálintiak 

is hazaérkeztek.

Dóra
Öntapadó jegyzet
mindkettő rajz kell
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TOWN ScAle, ciTy ScAle
toWn hAll, törökbálint

The local government of Törökbálint has been planning 

for decades now to provide services to its population 

from a single modern venue with a more cost-efficient 

system instead of scattered and outdated buildings that 

house its institutions. The suburb near the capital city 

is a dynamically developing settlement of the agglom-

eration, but owing to its historic traditions and structural 

faculties has not yet been able to construct a genu-

ine institutional centre, a communal agora. The design 

submitted by Modulárt Stúdió won the first prize in the 

contest published for the scheme of the new town hall 

of Törökbálint. The result is a spectacular building with 

town scales. The building shows originality, freshness 

and contemporary architectural design in its every single 

component. By shifting back one part of the main block a 

decorative urban-style plaza was created with a fountain, 

digital benches and a garden, which is an open prelude 

to the institution itself, as it connecst with the interiors 

functionally. The local government thus also provides an 

excellent venue for official and communal events associ-

ated with the everyday life of the settlement.

——
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dr. móCzár BAlázs pHd
épületGépészet // HVAC:

loBenVein zoltán
épületVillAmossáG // eleCtriCAl enGineerinG:

HArAtiK jános, 
piAtKó tAmás
épületszerKezet // FrAmeworK:

szutor tAmás, 
KoVáCs Károly leHel
Belsőépítészet // interiors:

Kelemen CsillA
KörnyezetterVezés // enVironment:

KontrA dániel
VízjátéK // wAter teCHnoloGy:

szűCs sándor
BeruHázó // Client:

töröKBálint Város 
önKormányzAtA
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jövőbe vetett bizAloMMAl
NIvegy-Ház, BalatoNcsIcsó
—
építészek architects: FÉlIX zsolt, HőNIcH rIcHárd, FIalovszky taMás      szöveg text: kIss taMás      fotók photos: oláH gergely MátÉ
—
A Balaton közvetlen vonzáskörzetében, a Bala-
ton-felvidéken vagyunk. A sokszínű élővilággal 
rendelkező tó, az azt övező természeti adott-
ságok és az ezek nyomán kialakult gazdag kul-
turális ötvözet alkotja a hely különleges szel-
lemét. Ezek a páratlan adottságok határozzák 
meg a Nivegy-völgyben fekvő Balatoncsicsó 
atmoszféráját is.

Az orsós, egyutcás településszerkezetet ma is őrző falu 

központjában 1754-től működő katolikus plébánia Szent 

Ágoston tiszteletére szentelt templomát 1778-ban épí-

tették. A plébánia jelenlegi épülete 1799-ben készült 

el, majd az idők során több ízben kiegészítették, átala-

kították. 30 évig kihasználatlanul állt, erősen leromlott 

állapotban. A lelkes támogatókból álló helyi közösség 

felismerte a ház megmentésének fontosságát és az új 

funkciókban rejlő lehetőségeket, 2011-ben megalkotott 

egy koncepciót, amely a későbbi tervezési folyamat ve-

zérfonalául szolgálhat, de ekkor a pályázati lehetőségek még kedvezőtlenül alakultak. 

 2014-ben a Forster Központ szakmai felügyelete mellett, a Norvég Alap és a Ma-

gyar Kormány támogatásával, egy újszerű örökséggazdálkodási program keretében 

megkezdődhetett a tervezett átalakítás. Komplex egyeztetési folyamat eredményekép-

pen elkészültek a tervek, majd kezdetét vette az építkezés, és 2016 nyarán átadták a 

megújult plébániát, a Nivegy-házat.

A műemlék épület példás helyreállítása során kiemelt szerepet kapott a helyi kö-

zösség aktív bevonása a tervezési folyamatba. Ez a munkamódszer, a közösségi ter-

vezés az átfogó tanulmányok készítésén túl műhelymunka jellegű igényfelméréseket 

és egyeztetéseket is magába foglal. Így biztosítja a tervezői gárdával való folyamatos 

párbeszédet, ami olykor ugyan nem zökkenőmentes, de mindegyik fél számára a lehe-

tő legmegfelelőbb, professzionális döntések születését célozza meg. Mindezt annak 

jegyében, hogy a balatoncsicsói plébánia a történelmi előzményeket követve újfent a 

térség kulturális és spirituális központjává tudjon válni, ezáltal erősítve a Nivegy-völgy 

falvainak1 egységét is.

A Szent Ágoston templom barokk épülete a település központjában áll. A Fő utca 

ezen a részen hirtelen kitágul, teret adva a katolikus templom tömegének. Ennek a 

térbővületnek a szájánál kap kiemelt helyet a plébánia. Továbbhaladva a lakóházak 

homlokzati síkja már beljebb húzódik, a plébánia homlokzata azonban tartja a korábbi 
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lakóházak beépítési vonalát. Ezáltal kiemelkedik a la-

kóházak sorából, s a templom méltóságteljes tömegére 

kacsint, ezzel érzékeltetve összetartozó mivoltukat. 

Az épület az oldalhatáron álló, nyeregtetővel fedett, 

oromfalas népi lakóház jellegzetes példája, amely egy-

kor – rendhagyó módon – az első felében lakó-, hátrébb 

pedig gazdasági funkcióknak adott helyet. Ennek vele-

járójaként az egymás mögé sorolt épületrészek léptéke 

a telek vége felé haladva lineárisan csökken. A házba 

a századelő hangulatát idéző, fafaragásokkal és rácso-

zattal ékesített tornácon keresztül jutunk be. Mintha 

időutazáson lennénk: az egykori pitvarba érkezünk, egy 

tágas, fehérre meszelt falú helyiségbe, ahol markáns 

kontrasztként jelennek meg a gesztenyebarna, váztáb-

lázatos nyílászárók és a padlót borító korabeli, mintás 

cementlap burkolat. Az új funkcióknak megfelelően az 

utcai, csehboltozattal fedett helyiségek egyikében egy 

emlékszoba és nivegy-völgyi termékeket árusító bolt, 

valamint egy civil szervezetek számára fenntartott iro-

da kap majd helyet. Az épület magjában lévő, 19. századi állapotot őrző szobába az 

egyházközség és a plébánia alapítvány irodája kerül. Ez a szoba mázas, gazdagon 

díszített cserépkályhájával és a csehboltozaton lévő, hullámzó ornamentikával szegé-

lyezett színes díszítőfestéssel a ház talán leghangulatosabb helyisége. izgalmas része 

még az épületnek a pitvarból nyíló mászókémény, valamint a falba rejtett lépcső, amely 

az utcára néző szobák alatti, dongaboltozatú pincébe vezet. A konyhában helyreállí-

tott tüzelőberendezéseket látunk. E tér hatását némileg csorbítja a 20. század elején 

készült, eredeti esztétikai minőségét mára elveszített betonpadló, amelynek cseréje 

műemlékvédelmi szempontok miatt nem volt lehetséges.

Valamennyi fa nyílászáró állapota – ahogy maga a megőrzés ténye is – példaértékű. 

Az egykori asztalos mesterek igényességén alapuló, részletekben megbúvó gyengéd 

gesztusok korunk mestereinek munkáját dicsérve a felújítás során sem vesztek el. Így 

a 20. század elején készült – ugyanakkor már hőszigetelt külső üvegezésű – kapcsolt 

gerébtokos nyílászárók belső oldali árnyékoló spalettáikkal, míves tagozataikkal a szá-

zadelő hiteles hangulatát átörökítve vívnak ki tiszteletet maguknak.

A legtöbb kortárs beavatkozási lehetőséget – és talán épületszerkezeti kihívást 

is – a gazdasági épületrészek felújítása vonta maga után. A térben megnyitásra ke-

rült a fedélszék, ezáltal az osztott alaprajzú épület szabadon áramló közösségi térré 

alakult. Az új funkció beköltözése a külső homlokzatot változatlanul hagyta. A beltér 

Dóra
Öntapadó jegyzet
rajz kell
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Öntapadó jegyzet
jön! nagyban
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TruST iN FuTure
niVegy house, bAlAtoncsicsó

The unique spirit of the Upper-Balaton region is a result of its natural faculties, as well s 

the rich cultural blend evolving in its wake. The village of Balatoncsicsó is set in nivegy 

Valley, and has a catholic parsonage built in 1799 after the start of the local community 

in 1754. The building has been extended and remodelled several times since then. It has 

stood vacant in the past 30 years and was thus badly deteriorating. The local community 

recognized the potentials and significance of saving the house and equipping it with new 

functions, and thus created a concept, which served as a leitmotif for the design process 

started later on. In 2014 a novelty heritage management programme provided framework 

for the projected transformations. During the reconstruction stage of the historic build-

ing, which was exemplary, an active involvement of the local community into the design 

stage was a priority. We can enter the house via the porch graced with a lattice and 

wooden carvings evoking the early 1900s. Arriving in the former hall, which is a spacious 

whitewashed room, with a strong contrast of auburn framed openings and doors, whilst 

the floor is tiled with contemporary patterned cement tiling. In the heart of the building 

there is a room preserving 19th-century conditions with a richly decorated glazed ce-

ramic stove, completed with the colourful decorative painting bordered with undulating 

ornaments on the vaults. All this makes it probably the most atmospheric room in the 

house. In Balatoncsicsó hope and trust in the future as well as the recognition of the past 

contributed to the successful salvage of a piece of material and spiritual history.

vakolatlan kőfalaival a Balaton-felvidék karakteres kőfa-

laira reflektál, a nyitott fedélszék tágas térérzetet keltve 

a csűrök hangulatát idézi. A terem fókuszában sötét 

dobozként megfogalmazott kandalló erőteljes kont-

rasztjával egyfajta kortárs sterilitást képvisel a vibráló 

kőfalak között. Sajnos a gondosan előkészített tervek 

megvalósulásának egy része anyagi források híján még 

várat magára. Nem újult meg az udvari pince, a külső 

fedett-nyitott rendezvénytér, valamint a településre is 

jellemző, a porta hátsó felében húzódó keresztcsűr pa-

rafrázisaként megtervezett tábori épület és konyha. A 

torzó állapotban maradt projekt remélhetőleg az eddigi 

maximális szakértői hozzáállással és szeretettel fog a 

közeljövően szerves egésszé válni.

Balatoncsicsón a jövőbe vetett bizalommal, a múlt el-

ismerése mellett sikerült megmenteni a materiális és szel-

lemi örökség egy darabkáját. A ház új közösségi funkciója 

és a lelkiismeretes helyi támogatók törekvései a felújított 

műemlék fennállásának és fenntarthatóságának biztosí-

tékai is egyben; ezek nélkül egy régi épület – a benne 

nyüzsgő élet híján – csupán szomorú kiállítási tárgy lenne. 

——
1 Óbudavár, Szentjakabfalva, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon

Dóra
Öntapadó jegyzet
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Az ég kertje
erdeI kápolNa, paNNoNHalMa, szeNt IMre-Hegy
—
építészek architects: MoMe ÉpítÉszetI INtÉzet      szöveg text: zsoldos aNNa      fotók photos: BUjNovszky taMás
—
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„Hanyatt fektünkben az égre, kimeríthetetlen nappali 

kékjére, felhőkertjeire vagy az alkonnyal kinyíló csillag-

virágaira látunk. ekkor a földvonulatok, a növények, a fák 

koronái vagy az építmények fogják keretek közé látóme-

zőnket. A földi formák így kerítik körül az ég szemünk 

előtt nyíló végtelenjét.”

(Tillmann józsef: Távkertek – A Nyugalom tengerén túl)

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2017/18-
as tavaszi szemeszterében Körösvölgyi Zoltán 
által tartott Kortárs szakrális művészet című el-
méleti kurzus eredményeképpen nem hallgatói 
esszék, hanem a szakralitás kérdésével foglal-
kozó művészeti alkotások születtek. A kurzus 
egyik külsős, teológiát hallgató diákja az utol-
só órán felajánlotta, hogy tartana egy misét a 
csoportnak, csupán az erre alkalmas helyszín 
hiányzott. Erre válaszként egy építészhallgató 
felvetette: építsenek közösen egy kápolnát. Így 
kezdődött a pannonhalmi Szent Imre-hegyen 
álló kápolna története.

A következő lépés a helyszín megtalálása volt, mely a 

Pannonhalmi Önkormányzat felajánlásával történt, így 

a csoport a Szent imre-hegy egyik tisztása mellett dön-

tött. Az építkezéshez szükséges anyag is rendelkezésre 

állt, mivel az órán részt vevő építészhallgatók 2017-ben 

tagjai voltak a Hello Wood építész Mustra győztes épí-

tészcsoportjának, így 500 000 forint értékű faanyagot 

nyertek. A tervezés a kurzus vége után átcsúszott a 

nyárba, jó pár hónappal így is megelőzve az építkezést. 

Több tervváltozat is készült, de mindegyik a terület 

valós adottságaihoz képest módosult, a végső fázis a 

helyszínen forrott ki.

A tisztás természetes módon elliptikus formát ké-

pez, ehhez idomulva elliptikus, szoborszerű építmény-

ben gondolkodtak. A diákoknak a helyi erdész mesélte, 

hogy ezen a sávon próbálkozásai ellenére sem telepe-

dett meg fa. A tisztás domborodó talaja még inkább 

megkívánta a hajlított formát. A tervezők Tillmann józsef 

Távkertek – A nyugalom tengerén túl című könyvében 

leírt, égi kertekről szóló gondolata alapján egy „égi ke-

rítést” akartak létrehozni azáltal, hogy a terület elhatá-

rolása vizuálisan megjelenik, szent és profán különválik, 

de a földön mégsem okoz fizikai akadályt. Az építmény 

így kapott vaslábazatot – és ezáltal a lebegés érzetét. 

A területről csupán az égboltra nyílik kilátás. A Pan-

nonhalmi Önkormányzat mindössze annyit kért, hogy a 

millennium kapcsán a tisztás fölötti dombon emelt Szent 

imre emlékművet kapcsolják össze az épülő kápolnával. 

Dóra
Öntapadó jegyzet
jön! kicsiben
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THe GArdeN OF HeAVeNS
forest chAPel, PAnnonhAlMA, st eMery’s hill

The theoretical course held by Zoltán Körösvölgyi at Moholy-nagy University of Arts in 

the academic year 2017/18 was titled Contemporary Sacred. As a result, works of art 

associated with the sacred were born in its wake instead of the common students’ es-

says. A student specialized in theology offered during teh course to hold a mass service 

for the group, but they had no venue suited for this purpose. In response, an architect 

student proposed that they could have a chapel built togeher. This a long-term design 

process was scheduled, and after a week’s work, now there is a chapel standing on St 

emery’s Hill in Pannonhalma.

A kápolna hossztengelye az emlékműhöz kapcsolódik, a két tisztás közötti fás részt 

kitisztították, átjárhatóvá tették. A terület koncentrikusan ismétli az ellipszis formát: a 

fák is ívesen keretezik a tisztást. A 14 méter hosszú ellipszist gyújtópontos szerkesz-

téssel mérték ki, 50 cm-enként raktak le egy falécet, ami kijelölte a kontúrt. A forma 

hosszabbik oldala észak-déli, míg a rövidebbik kelet-nyugati tájolású. A kápolna oltárát 

a gyújtópontban jelölték ki. Az ellipszis faíve 14 cm vastag, 7 rétegben csavarozott 

és ragasztott, lekezelt és lazúrozott faléc. 11 darab hegesztett vasláb tartja, a 12. láb 

egy kő, itt a húr már érintkezik a talajjal. építkezés közben született a döntés, hogy az 

építmény nem vízszintes, hanem döntött formát kap. Egyrészt így természeten lefolyik 

róla a víz, másrészt pedig a talaj struktúrájához illeszkedik. Ezáltal van olyan pontja, 

ami a talajhoz kapcsolódik, és olyan is, ami embernagyságnál is magasabb.  A fa haj-

lítása épületszerkezettani problémákat vetett fel, de a gyakorlatban kivételezhetőnek 

bizonyult. A húrszerkezet körüljárható, ülhető, szabadon felhasználható, akár keren-

gőként meditálásra, akár mászásra, pihenésre. Az építmény betonból öntött oltára is 

többfunkciós, formájából adódóan lehet szenteltvíztartó, keresztelőmedence vagy akár 

madáritató. A kurzus egyik hallgatója a ravennai galla Placidia mozaik által inspirált, 

Szent imrére utaló motívumokat is megjelenítő mozaikkal díszítette, ennek alapanyagát 

adományként kapták.

A csoport egy olyan objektumot kívánt létrehozni, amely felekezettől, hittől függet-

lenül is szakrális tartalmat hordoz. Munkájuk nyomán igazi kortárs szakrális „épület” 

jött létre, amelynek ikonográfiai olvasata is van. Emberbe ivódott ősi szám- és formai 

szimbolikája is egyértelmű. A 7-es szám többször ismétlődik, ami az ég és a föld 

találkozásának – helyi vonatkozásban a pannonhalmi Boldog Mór apát legendájának 

– egyik fontos eleme, a zsidó-keresztény hagyományban a világ teremtésének száma. 

A világ másik pontján, Mexikóban hasonló szakrális szimbolikával épült 2012-ben a 

Circle Sanctuary (Dellekamp Arquitectos és Periferica Studio), amely szintén egy fás 

területet ölel körbe. 

A kápolnát augusztus 20-án kezdték el építeni, és hét nap alatt be is fejezték. 

Az építők csapata folyamatosan bővült, különböző egyetemekről érkező diákokkal, 

helyiekkel és jóakarókkal, s végül már körülbelül negyvenen dolgoztak a kápolnán. 

Beszentelés nem történt, de az avató ünnepségén egyben keresztelőt is tartottak. Egy 

hét alatt nem csak a kápolna épült fel, hanem egy igazi közösség is kialakult. 

Az írás a tervező, építő diákokkal és az őket segítő tanárokkal történt beszélgetések 

nyomán jött létre, a szerző ezúton köszöni a segítségüket.

——
1 Tillmann józsef: Közel és távol kertjei, http://www.c3.hu/~tillmann konyvek/tavkertek/kert.html
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hAjnAl A kéMényen
újragoNdolt FűtőHáz, lIBčIce
—
építész architect: patrIck HoFFMaN      szöveg text: BotzHeIM BálINt      fotók photos: BoysplayNIce
—
Ha valaki a hírekben egy ipari csarnok elkészül-
téről olvas, lapot húz rá, hogy amit látunk: egy 
szürke doboz. A technológia szigora – nyugtat-
nánk magunkat. Ehhez képest a 146 évvel ez-
előtt a csehországi Libčicében megépült csar-
nok téglaarchitekúrája ma igazi élményt jelent. 
A csavargyárat 1872-ben alapította a Cseh 
Acélipari Szövetség – gazdaságossági megfon-
tolások alapján –  a Prága–Drezda vasútvonal 
mellett. A helyszín a Prágától alig 20 kilomé-
ternyire, a Moldva folyó egyik kanyarulatában, 
természeti szépségekben bővelkedő terület. 

Fénykorában a szomszédos Libčice községből közel 

1600-an jártak ide dolgozni. Leépülése után hamar rom-

lásnak indultak az épületek. A természet is visszahódí-

totta azt, ami az övé. Ha egykor pőrén is állt itt az üzemi 

terület, ma kifejezetten jót tesz a kontrapunkt, hogy az 

épületeknek zöld lombok adják a hátteret. Egy elhagyott 

ipari létesítmény mindig gondolkodásra késztet: vajon 

mire használták, milyen élet zajlott itt? Mivel lehetne újra megtölteni az üresen kongó 

tereket? Az újbóli felhasználás nagyban függ attól, hogy sikerül-e új – legtöbb esetben 

az eredetitől eltérő – funkciót találni az épületnek. A Mé hasábjain bemutatott model-

lek közül néhányat kiemelve említhetnénk a Millenáris parkot (Mé 2002/1), az esseni 

Zollverein épületeit (Mé 2010/6), vagy a kohászat romjain újjáéledő ózdi filmtörténeti 

parkot (Mé 2016/4) mint az ipari rekreáció sikeres példáit.

Kotelna, azaz fűtőház – ezt jelenti a projekt cseh elnevezése. Az épület egykor a 

csavargyár hőerőművének adott helyet. A fűtőház két, egymással összeépített részből 

áll. Az első, még favázas épületet 1880-ban építették, 1921-ben pedig a nagyobb, már 

acélvázas csarnokot, mely egy nagyobb erőműnek tudott helyet adni. Az első felújítás-

kor a fűtőház melletti szénmalom épületét hozták rendbe. Azóta Uhelny Mlyn néven ren-

dezvények, konferenciák, kiállítások helyszíneként ismert, a fenntartás a költségeit pedig 

– úgy tűnik – biztosítja az üzleti modell. Az Uhelny Mlyn sikere okán merült fel a fűtőház 

felújítása is, mely közvetlenül az előbbi mellett áll. Egy hőerőmű rendes tartozéka a 

kémény, ráadásul az itteni különleges a maga nemében: régebben egy míves fa konzo-

lokra támaszkodó, henger alakú (víz)medencét építettek rá, így még ma is mint a terület 

víztornya tölti be fontos szerepkörét. Az épületek mögött húzódó és azokat összekötő 

kusza csővezeték-hálózat ugyancsak az ipari image-éhez járul hozzá. Erre a hangulatra 

brandet felépítve, a két csarnoképület, az Uhelny Mlyn és a Kotelna ma a kortárs mű-

vészet és a reprezentatív bemutatók színhelyeiként ismert a prágai kulturális életben.  
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dAWN ON THe TOp OF THe cHimNey
boiler house, libčice nAd VltAVou (cZ)

An original conversion of a former boiler house into a multi-functional leaseable area for 

cultural, corporate and social events, with an ambition to become the heart of a future 

arts & culture district existing in a symbiotic relationship with traditional crafts and tech-

nological innovation and preserving, in a unique way, the industrial phase of the city’s 

development which has significantly influenced the historical context of the place in 

question. It is another important project contributing to the gradual regeneration of the 

former large industrial estate of ŠROUBÁRnA (Screw Factory) in Libčice nad Vltavou near 

Prague which provided people with jobs and a place to live and became a bearer of near 

150-year tradition of know-how and craftsmanship in the field of screw and wire produc-

tion. The brownfield, which currently operates at a fraction of its former capacity, is thus 

being revived with a plan to preserve and develop the tradition of crafts and manufactur-

ing. The boiler house, together with the already iconic industrial gem of Uhelný Mlýn (the 

coal-Grinding Mill), are the beginning of the new UM Valley located in a meander of the 

Vltava river. It represents a precedent for many other still dilapidated sites.

A fűtőház nagyobb csarnokának acélvázát szépen felújították, megmaradt a nyers 

téglafelület, még a falba vésett vezetéknyomvonal sebhelyei is látszanak – és jól állnak 

ennek a térnek, melyet egyben meghagytak, nem osztották tovább, így alkalmas a 

nagyobb fogadások megrendezésére. A hatalmas térben egyedüli elem a liftet elrejtő 

két szint magas fekete hasáb az egyik sarokban. A szürke öntött beton padló egysé-

ges felületét egy-egy üveg betekintő ablak töri meg, ezeken keresztül leláthatunk a 

pincébe. A kapcsolódó régebbi, favázas csarnokrészt étteremnek alakították ki. Ez a 

tér már összetettebb, az U-alakban elhelyezkedő, galériás beépítés tagolja két részre. 

Középen a csarnok teljes belmagasságát érzékeljük, a tetőgerinc melletti felülvilágító-

kon keresztül áramlik be a fény. A földszinten egy nagy kapacitású konyhaüzem kapott 

helyet, mely a tér felét elfoglalja, a másik fele megmaradt fogyasztótérnek. Az emelet 

teljes egészében a vendégeké. izgalmas belsőépítészeti elem, egy fekete kis házikó 

hívja fel magára a figyelmet, amely a vizesblokkot rejti magában. Ezenkívül még a pince 

is alkalmas a vendéglátásra, sőt itt az ipari építészet igazán ínyenc rajongói is találnak 

maguknak csemegét: a kéményhez vezető füstjáratokba is be lehet mászni. Az éttermi 

szárny anyaghasználata is egyszerű, a tégla, fém és betont itt a fa egészíti ki.
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Magyar ÉpítőMűvÉszetÉrt ÉreM 2018:
Moravánszky ákos

szöveg text: Ferkai andrás

A Magyar Építőművészek Szövetsége  a magyar építőmű-
vészet nemzetközi megismertetése, rangjának és tekintélyé-
nek emelése terén végzett munka elismeréséül A Magyar 
Építőművészetért Érem kitüntetést alapított 2010-ben. Ez-
zel kívánja megköszönni azon építészek munkásságát, akik 
Magyarország határain kívül dolgoznak, és munkájukkal ér-
demben segítik a magyar építőművészet nemzetközi elis-
mertségét. 2018-ban a MÉSZ elnöksége Moravánszky Ákos 
professzornak ítélte oda a kitüntetést. Az alábbiakban Ferkai 
Andrásnak a 2018. október 1-jén tartott ünnepélyes átadón 
elmondott laudációját közöljük – a szerk.

Kedves Ákos, kedves kollégák, tisztelt vendégek!

Egyetemista korunk óta ismerjük egymást, s bár találkozásainkat a föld-

rajzi távolság megritkította, barátságunk fennmaradt. Azóta is kölcsönö-

sen követjük egymás pályáját, eredményeit, és jól esően nyugtázzuk, ha 

újabb személyes találkozásra adódik lehetőség. Különös öröm számomra 

ez a mai alkalom, mert most ünnepelni gyűltünk össze, s az a megtisz-

teltetés ért, hogy bemutathatom nemzetközi hírnevet szerzett kollégánk, 

professzor társam pályáját és méltathatom életművét. Nem könnyű fel-

adat, ha csupán publikációinak nagy számára gondolunk (20 monográfia 

és tanulmánykötet, több száz folyóiratcikk és konferencia előadás), még 

nehezebb, ha tudjuk, hogy az építészettörténet, építészetelmélet és a 

kritika műfajában megjelent írásai a témák milyen gazdagságát és sok-

rétűségét vonultatják fel. 

Előre is elnézést kérek, hogy Moravánszky professzor életrajzát és 

szakmai tevékenységét nem fogom tételesen ismertetni – akit érdekel, 

megtalálja a zürichi ETH honlapján, vagy a 2015-ben megjelent Lehrgerüste 

kötet végén – hasznosabb számunkra, és talán jobban illik egy ünnepi 

eseményhez, ha azt vizsgáljuk, hogy a körülmények milyen együttállása, 

összjátéka és a személyes képességek milyen sora szükséges ahhoz, 

hogy valaki olyan eredményeket érjen el, mint Ákos. Tudjuk, sok múlik 

azon, ki milyen tulajdonságokat örököl, milyen miliőben nő fel, de még 

több azon, mit tesz hozzá ehhez tanulással, önműveléssel, szorgalommal. 

Tudatos és elszánt munkával sok mindent elérhetünk, de botorság lenne 

a véletlen szerepét tagadni sorsunk alakulásában: időnként ajtók nyílnak 

meg előttünk, választás elé kerülünk, s a döntésünknek következményei 

vannak. Ha jól döntünk, lépéseink egymásra épülnek, előre visznek, segí-

tik fejlődésünket. úgy gondolom, Moravánszky Ákos pályája erre példa. 

 értelmiségi családban nőtt fel, édesapja magyar-francia szakos gim-

náziumi tanár volt, Szabó Lőrinc első kutatója, városszerte híres irodalmi, 

művészeti, filmesztétikai előadásairól. Volt tehát honnan örökölnie a hu-

mán kutatás örömét s a virtuóz előadókészséget. A Műegyetem építész-

mérnöki karán már megnyilvánult az építészettörténet iránti vonzalma, 

a középkori szerb egyházi építészettel foglakozó TDK munkája három 

folytatásban megjelent az egyetem kiadványában. A történelem és a te-

ória iránti érdeklődését tovább erősítette első munkahelye, Nagy Elemér 

műterme a KÖZTi-ben, amely szinte oázisként működött a nagyvállalat 

sivatagi rendjében. A folyóirat-szerkesztőként, építészeti kritikusként 

és szépíróként is működő mester és fiatal munkatársai (Moravánszky 

mellett jékely Zsolt, Bodor Kati, Deák Zoltán) hangszereket készítettek, 

zenéltek, William Morris mintájára könyvet nyomtattak kézi sajtón, ki-

rándultak és – gondolom – sokat beszélgettek, vitatkoztak az építészet 

Krizsán András, morAVánszKy áKos és FerKAi András. Fotó: nemes BettinA
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kérdéseiről. Így válik érthetővé, miért Ákos vette át 1983-ban a Magyar 

Építőművészet szerkesztését a két évtizednyi munkába belefáradt Ele-

mértől. Közben azonban történt valami váratlan, ami más irányba terelte 

Ákos pályáját. 1977-ben Herder-díjat kapott Major Máté, aki a díjjal járó 

ausztriai ösztöndíjra Moravánszky Ákost jelölte. Szinte magától adódott, 

hogy a századforduló építészete iránt akkor már érdeklődő ifjú építész az 

ösztöndíj segítségével a korszak budapesti építészetének bécsi kapcso-

latait dolgozza fel. A bécsi Műegyetemen 1980-ban megvédett doktori 

disszertáció három évvel később nyomtatásban is megjelent. A kölcsön-

hatások kapcsán merülhetett fel, hogy nincs a piacon olyan átfogó mű, 

mely az Osztrák-Magyar Monarchia egészét vizsgálná, feltárva az építé-

szet aktuális témáit, problémáit a birodalmon belül, illetve az egyes nem-

zetrészek és regionális központok hozzájárulását. Ez az úttörő mű ké-

szült el 1988-ra, s jelent meg egy időben magyar nyelven és németül egy 

berlini kiadónál. Természetesnek tűnt, hogy a századfordulós történethez 

hozzáillessze a két világháború közötti fejleményeket, erre a Humbold 

Alapítvány ösztöndíja és a müncheni Művészettörténeti Kutatóintézet 

gyűjteményei adtak lehetőséget (1986–1988). Ahogyan azt a jó nevű 

residenz Verlagnál szintén 1988-ban megjelent könyv címe jelzi (Die er-

neuerung der Baukunst: Wege zur Moderne in Mitteleuropa, 1900–1940), 

a századforduló törekvései a modernhez vezető útként értelmeződtek át, 

a terület pedig Közép-Európaként. Mondani sem kell, hogy ez a fogalom 

abban az időben többet jelentett pusztán földrajzi terület megjelölésnél. 

 Munkájának elismerését és a vasfüggöny leomlása után a Közép-

Kelet Európa iránt feléledt érdeklődést jelzi, hogy 1989-ben meghívták a 

kaliforniai getty Center kutatási munkatársának, majd 1991-ben az Egye-

sült Államok egyik legjobb műszaki egyeteme, a bostoni MiT alkalmazta 

vendégprofesszorként. Az európainál mind kutatási, mind financiális ér-

telemben gazdagabb források, az amerikai akadémiai közeg, a másfajta 

diskurzus újabb szakmai gyarapodásra adott módot. A gondolkodás-

nak, a már ismert témák tárgyalásának ezt az új módját mutatja a getty 

Center ösztöndíj programja által támogatott újabb könyv, az MiT Press 

által kiadott album: competing Visions. Aesthetic Invention and Social 

Imagination in central european Architecture, 1867–1918, melyet még 

ugyanabban az évben, 1998-ban magyarul is kézhez kaptunk a Vince 

Kiadó jóvoltából. A könyv fejezetei kronologikus tárgyalás helyett egyes 

témák, viták köré szervezik mondanivalójukat (modernitás, nemzeti iden-

titás, tektonika, az építészet szociális szerepe), s a kor társadalmának, 

művelődés- és eszmetörténetének, az építészet megújításával kapcso-

latos gondolatoknak és interpretációknak olyan gazdag tárházát nyitják 

meg, hogy méltán kapott helyet az alapművek sorában.

Ezek után elgondolkodtató, hogy amikor Ákos 1996-ban válaszút elé 

került a végleges professzori állás felajánlásakor, mégis visszarettent 

az amerikai karriertől. Sejtem az okait, de számunkra most érdekesebb, 

hogy elkezdte vizsgálni a hazatérés, vagy legalább az Európába való 

visszaköltözés lehetőségét. Nem állítom, hogy egyedül mi tehetünk arról, 

hogy nem Budapestet, hanem Zürichet választotta, de az kétségtelen, 

hogy nem fogadták mindenhol tárt karokkal, és persze a hazai állások 

bérszínvonala, szabadságfoka sem volt mérhető a nyugat-európai mun-

kahelyekéhez. Paradox módon, a Műegyetem építészettörténeti intézete 

éppen akkor vette ki teljes nevéből az „elmélet” szót, amikor a zürichi 

Műegyetem építészettörténeti és Elméleti intézete professzori állást írt 

ki az elméleti területre. Ákos nyerte el a megbízást, és 2016 februárjáig 

töltötte be az építészetelmélet professzora tisztét. A kinevezés újabb 

kihívást jelentett: hiába ismerte jól a műtörténetet, a 19. és 20. század 

építészeti elméleteit, egy világhírű egyetem komoly intézetében, neves 

elődök után és kollégák mellett értelmezni kell a teória szerepét, s ki 

kell dolgozni az oktatás módszerét, tananyagát is. A 2015-ben megje-

lent tanulmánykötet címében a Lehrgerüst szó (a híd ívét vagy kupola 

szerkezetét az építés idején alátámasztó rácsszerkezet) mint metafora 

magyarázza az elmélet szerepét az építészetben. Az építészet sosem 

ösztönből, reflektálatlanul születik meg, előzetes ismeretek, más diszcip-

línákból átvett, vagy a szakmán belül kidolgozott elméletek „támasztják 

alá”. Vannak időszakok, amikor az elmélet, a kritika romboló lehet, és 

puszta koncepcióvá változtatja az építészetet. Ennek ellenhatásaként 

szokott a figyelem újra az építés anyagi valósága felé fordulni. Először 

házi kiadású jegyzetként, majd 2003-ban önálló könyvként jelent meg 

az Architekturtheorie im 20. Jahrhundert című szöveggyűjtemény, mely-

nek öt fejezetéből négyet a Terc Kiadó magyarra fordíttatott (A stílus, 

Monumentalitás, A tér, Technika és természet); az Építészet helye című 

kötet még várat magára. A fejezetcímekből kiolvasható, hogy ez a kriti-

kai antológia is tematikus, a szerző által fontosnak, aktuálisnak tartott 

jelenségeket mutat be, gyakran kevéssé ismert, vagy még efféle gyűj-

teményben sosem szerepelt írásokkal. Most már tényleg csak egyet-
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prO HuNGAriAN ArcHiTecTure medAl
ákos MorAVánsZky

Ákos Moravánszky architect, editor of a periodical, author and educator 

has a career which is both versatile and of international standards. As a 

recognition of his work in Hungary, he was invited to act as a research as-

sistant with the california-based Getty center in 1989, and then, in 1991 

one of the best technical universities of the USA, the Boston-based MIT 

employed him as a visiting professor. He had been a professor with the 

Zurich-based eTH for a long time, and published several volumes and 

text-books that are known internationally. It is a great pleasure for all of 

us to award Ákos Moravánszky, the former editor-in-chief of our periodi-

cal who is also an honorary member of the Széchenyi Art Academy, and 

honorary professor of the Technology University of Budapest, the medal 

Pro Hungarian Architecture.

len kötetre hivatkoznék még, a gta Verlag gondozásában publikált, már 

említett szöveggyűjteményre, melyet a nyugdíjba vonuló professzoruk 

tiszteletére állítottak össze újabb tanulmányaiból. Három pilléren áll: épí-

tészetelmélet, építészettörténet (Közép-Európa) és építészeti kritika. Az 

utóbbi fejezet legyen futó utalás Ákos eddig nem említett, de ugyancsak 

jelentős kritikai munkásságára, mely alapvetően svájci és más nemzeti-

ségű kortárs építészekkel foglalkozik.

Befejezésül szeretnék néhány fontos momentumot kiemelni Ákos 

szakmai működéséből. Az eddigiekből is kitűnt, mennyire sokrétű az 

a kép, amit írásaiban a szakmánkról felvázol. Hadd gazdagítsam a sort 

olyan szempontokkal, melyek talán ritkábban jutnak eszünkbe. Sokat 

tudunk az építőanyagokról, de nem feltétlenül gondolunk az anyagvá-

lasztás és -kezelés etikai dimenziójára, az anyaghűség kontra burkolás 

dilemmájára, a Semper-i Stoffwechsel (más anyagban született forma 

átvétele), vagy a homlokzat mint maszk témájára. Mit mondanak a hom-

lokzatok, milyen nyelven beszél az anyag? E műfaj számomra legemlé-

kezetesebb írása a Méhek és szegecsek című tanulmány, mely az azonos 

funkciójú bécsi és a budapesti Postatakarékpénztár eltérő anyaghasz-

nálatát és szimbolikus nyelvét értelmezi a befogadó társadalmi közeg 

kulturális elvárás horizontjának felvázolásával. Más: ritkán érintett téma 

az építész szakma története, a szakmai szerepek változása. Ugyancsak 

kevesen foglakoznak az 19-20. századi építészeti ábrázolás hagyomá-

nyos technikáival, a geometria, perspektíva törvényeivel, az axonometria 

elterjedésének okaival.

Az építészeti szövegek legkevésbé látványos részéhez tartoznak a le-

xikonok és enciklopédiák szócikkei. Végignéztem Ákos bibliográfiáját, és 

számtalan szócikket találtam magyar építészetről, magyar építészekről. 

jórészt neki (és feleségének) köszönhetjük, hogy a különböző országok-

ban, különböző nyelveken megjelenő kézikönyvekben benne vagyunk. 

Hasonlóképp hálásak lehetünk a háború utáni magyar és kelet-európai 

építészet népszerűsítéséért. E téren legfrissebb eredmény az a három 

kötet, melyek a gta szervezésében tartott konferenciák előadásait ad-

ják közre east-West-central – Re-Building europe sorozatcímen (lásd  

Mé 2017/6 – a szerk.). Nem kevesebbre vállalkoztak, mint a régóta ural-

kodó centrum-preiféria szereposztás felülvizsgálatára, vagyis Kelet-Eu-

rópa rehabilitálására, Európa tényleges újraegyesítésére az építészet-

történet-írásban.

Végül, hadd utaljak arra, hogy Ákost nem ismerheti az, aki nem hal-

lotta őt előadni. Szemtől-szembe lehet csak igazán megérezni, micsoda 

elhivatottság, lelkesedés él benne a szakmánk iránt, milyen izgalmasak 

kérdésfelvetései, milyen tudatosan építi fel érvelését és milyen avatott 

retorikai fogásokkal tartja fenn végig a figyelmet. Meglepetésekkel szol-

gál, anélkül, hogy hatásvadász lenne, a legnagyobb természetesség-

gel von be távol eső párhuzamokat, gondolatébresztő analógiákat vagy 

ellentéteket. Előadásai – írásaihoz hasonlóan – pontosak, elegánsak, 

valódi szellemi élvezetet nyújtanak.

Könnyű neki, mondhatná bárki, erre a szintre eljutni az ő életútja, 

utazásai, tapasztalatai és kapcsolatrendszere mellett. Nem. Határozot-

tan ellent kell, mondjak, nem könnyű. E mögött a teljesítmény mögött 

elképesztő mennyiségű munka és energiabefektetés áll, arányban a le-

hetőségek szélesebb körével. No meg tehetség és tudás. 

Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy a Széchenyi Művészeti Aka-

démia tiszteletbeli tagsága, a Műegyetem díszdoktori címe után a Magyar 

építőművészek Szövetsége is kitünteti Moravánszky Ákos kollégánkat, a 

Magyar építőművészet folyóirat egykori főszerkesztőjét a Magyar építő-

művészetért éremmel. Szeretettel gratulálok neki mindannyiunk nevében. 
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Megújuló ÉpítÉszeti öröksÉgünk 
– kincsek a jövőnek

a Magyar ÉpítőMűvÉszek szövetsÉgÉnek kiállítása a várkert BazárBan 

2018. 08. 29. – 09. 09.

szöveg text: latorczai csaBa

Magyarország gazdag és fordulatos történelme igen változa-
tos és egyedi műemléki örökséget hagyott a jelenkorra és – 
ha vigyázunk rá – a jövendőre is. Több szempontból is fon-
tos ezért, hogy időről időre számot vessünk, hogyan áll, vagy 
éppen alakul a főváros nevezetességei mellett a vidéki Ma-
gyarország történeti emlékeinek megmentése és azok meg-
ismertetése nemcsak a szűken vett szakma, hanem a históri-
ánk iránt érdeklődő szélesebb és értő közönség számára is. 

További gazdasági, elsődlegesen turisztikai hozadék lehet az is, ha 

azokról a megújult várainkról, kastélyainkról beszélünk, amelyeknek egy 

jelentős része az ún. hátrányos helyzetű régiókban helyezkedik el, mert 

így ezen örökségturisztikai célpontok fokozott népszerűsítése megerősíti, 

megerősítheti a minőségi kulturális turizmust az adott térségben, régióban. 

 Európa lokális kultúrák hálózata, éppen ezért fontos az, hogy a kü-

lönleges adottságú helyi értékek bemutatásán, népszerűsítésén túl egy 

adott ország – esetünkben Magyarország – vagy térség, város felfedezze 

saját értékeit, így erősítve meg a közösség összetartozásának érzését.1 

Hazánk esetében akár külföldi turistákat, akár saját polgárainkat kérdez-

zük meg, mi jut eszükbe Magyarországról, a legtöbb esetben biztosak 

lehetünk abban, hogy elsőként említik legfontosabb középületünket, a 

Parlamentet, amely néhány éve új és korszerű látogatóközponttal bővült, 

olyan sokrétű funkcióval, melynek köszönhetően immáron méltó módon 

tudják fogadni a vendégeket az egyik leglátogatottabb középületünk-

ben.2 A Duna-part másik ikonikus épülete az örvendetesen egyre jobban 

és újra felfedezett Pesti Vigadó, amely a 10 éves rekonstrukciós munka 

eredményeképpen nemcsak megújult, hanem új tereket kapott, így a pá-

ratlan magyar művészet sokfélesége 21. századi technikával mutatható 

be, a korábbi értékes terek, díszítések megtartása mellett.3

A Duna budai partján pedig meghatározó látványt nyújt, és egyedi 

jelentéstartalommal bír a Várkert Bazár, amelynek helyreállítási munká-

lataiban a cél az volt, hogy a külső, eredeti állapot visszaállítása mellett, 

a kertet is pontosan rekonstruálva épület és kert, épített és zöldfelületi 

elemek, szoros és elválaszthatatlan együttélését érezze és élje át a láto-

gató.4 Az építészeti elemek Ybl Miklóshoz köthetők, ezért a kertben is az 

Ybl-féle architektúrát igyekeztek visszaállítani, mely páratlan egységet 

hozott létre, s így mára a Várkert Bazár a főváros egyik legfontosabb 

turisztikai célpontjává vált.5 Az itt eltöltött idő, a séta páratlan élményt 

biztosít a belföldi- és beutazó turizmus résztvevőinek.

Mind a budai, mind pedig a pesti oldal gazdagon tárja elénk tehát 

fővárosunk architekturális örökségét a maga sokszínűségével, sokolda-

lúságával. Közöttük nem egy olyan remekmű is látható, amelynek hely-

reállításakor új építészeti karaktert kellett kialakítani, hogy a 19. századi 

palotában minőségi, korszerű szálloda kerülhessen elhelyezésre, ahol a 

legtöbb érték megtartására törekedve a feladatból adódóan a funkciona-

litás az első. Ugyanakkor kilépve a fővárosból, a vidéki Magyarország is 

jelentős fejlesztéseken ment keresztül, amelyeknek köszönhetően meg-

indult az az örvendetes értékmentő és értékteremtő folyamat, melynek 

eredményeképpen számos vár és kastély felújítása zajlott az elmúlt esz-

tendőkben, vagy éppen zajlik napjainkban is.

pArlAment, látoGAtóKözpont. Fotó: BujnoVszKy tAmás
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Kiváló példa erre a gyulai Wenckheim-Almásy kastély, amely azért is 

kiemelkedő értékű, mert az eredeti impozáns épület helyreállítása mel-

lett a kiállítási, múzeumi funkciók kortárs szellemiségű kialakítása volt 

a legfőbb cél, valamint az, hogy az épület energetikai megújítása is 21. 

századi megoldású legyen.6 Ez utóbbi biztosítja ugyanis, hogy a kastély – 

amely a térség egyik legfontosabb kulturális turisztikai központja – egész 

évben látogatható legyen. ráadásul a munkákat egy igen komoly statikai 

megerősítésnek kellett megelőznie a mocsaras, vizes környék miatt. A 

szakemberek igen nagy és körültekintő munkával, innovációval, ember-

léptékű, harmonikus tereket alkottak, biztosítva a kiállítási funkció digi-

tális technológiával történő működtetését, ezzel is változatos, érdekes 

információ-átadást nyújtva az érdeklődők számára. A másik hatalmas 

jelentőségű munkálat az edelényi L’Huillier-Coburg kastély felújítása volt, 

amely által az épületegyüttes visszanyerte 18. századi pompáját.7 A re-

konstrukció azért is jelentős, mert itt látható az ország legnagyobb össze-

függő rokokó falkép-együttese, melyen egy tucat restaurátor dolgozott. 

A kastélyok közül említsük meg az Orczy-kastélyt gyöngyösről, amely-

ben a Mátra Múzeum található.8 itt rendezték meg azt az egyedülálló 

vadászattörténeti kiállítást, amely igen fontos oktatási szerepet tölt be a 

térségben, s az épület mellett a kert is újonnan kiépítve várja a turistákat. 

 A megújult váraink közül a diósgyőrit kell kiemelni, amely a „királynék 

vára, s várak királynéja” egyben, mivel az ország egyik legfontosabb tör-

ténelmi emlékhelye. A magyar műemlékvédelem ikonikus épülete, mind-

emellett turisztikai jelentősége is meghatározó. Míg a korábbi bemutatás 

korlátozott költségvetése nem engedte a jelentősebb helyreállításokat, 

Magyarország Kormánya jelentős forrásokat biztosít a város számára, 

hogy a rekonstrukciós munkák alapvető célja lehessen egy teljesebb 

kiépítés: egy új vár születik, a kordokumentumokból az építészek egy 

középkori ideaképet valósítanak meg. A helyreállításnál itt jóval több 

történik, mert a nemzet identitását erősítő törekvések találkoznak a kor-

szerű hasznosítás, a múzeumi, kiállítási funkciók létrehozásával.9 A négy 

saroktorony már áll, és a következő ütemben a teljesebb kiépítéssel 

tökéletesedik a forma – így egy egyedi hangulatú, interaktív és gazdag 

ismeretanyagot átadó helyszínnel gazdagodhat az ország.

A másik vár a füzéri Alsó-vár.10 Ebben az esetben a cél a tervezés múlt-

hoz való hűsége mellett a kortárs építészet harmonikus ötvözése a régi 

anyagokkal és a középkori építészet formavilágával. A több éves építészeti 

munka folytatódik, a felső vár egy része már korhűnek látszó formában lá-

togatható, a záró ütemben a teljes épületegyüttes egységében fogja majd 

——
1 A társadalmi felelősségvállalással együtt kezelendő a társdalom kulturális önképét is megjelenítő, 
 államilag koordinált és ugyanakkor civil együttműködéssel folytatható műemlékvédelem elvi 
 rendszerének átgondolása. Lásd: Kóródy Anna Nóra: Pros and cons – Professional and social 
 reception of reconstructions in Hungary (Pro és Kontra – Az épületrekonstrukciós beavatkozások 
 szakmai és társadalmi kritikája). Építés-Építészettudomány Vol. 44. (2016) No. 3-4. 339–408.
2 Török András – Wachsler Tamás: A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll. 
 Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2015.
3 Sulyok Miklós: Egyetemes és nemzeti korrelatív fogalmak. A Pesti Vigadó felújítása. Mé 2014/2.
4 Potzner Ferenc – Pottyondi Péter: A budai Várkert Bazár újjáépítése. Magyar Építőipar Vol.64. 
 (2014) No. 2. 51-56.; az újjáépítés kérdésköréről: Potzner Ferenc: A Várkert bazár és  
 rekonstrukciója. Az építésről és az újjáépítésről. credo Vol. 20. (2014) No. 3. 28–37.
5 Fodros istván: A Várkert bazár megtalálta a helyét a főváros kulturális életében / Várkert Bazár  
 found its place in the cultural life of Budapest. Diplomata Vol. 16. (2016) No. 3-4. 6-8.
6 Pálinkás Edit: Tudásközvetítés felsőfokon. Almásy kastély látogatóközpont, gyula. Mé 2016/4;  
 ill.: Móré Levente: új látogatóközpont a gyulai Wenckheim-Almásy kastélyban. Építészfórum  
 2016. június 10. <http://epiteszforum.hu/uj-latogatokozpont-a-gyulai-wenckheim-almasy- 
 kastelyban>
7 Csontó Sándor: Kincses sziget. Volt i'Huillier-Coburg kastély helyreállítása, Edelény. Mé 2015/3.
8 götz Eszter: Angolkert és múzeum. Mátra Múzeum, gyöngyös – Europa Nostra fődíj 2009.  
 Mé 2009/5.
9 A történelmi emlékhelyről: Dümmerling Ödön, ifj.: Diósgyőr vára. Borsodi szemle : a Társadalom 
 és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének
 tudományos folyóirata Vol. 2. (1958) No. 1. 3-18. Az új évezred építkezéseiről összehasonlításul: 
 Marosi Ernő: Az Európai Unió a várromok ellen?  in memoriam castri Diósgyőr? Műemlék-
 védelem Vol. 55. (2011) No. 2. 123–128.; illetve: Cséfalvay gyula: A siklósi dzsámitól a diósgyőri 
 várig = From the Mosque in Siklós to the Diósgyőr Castle. Transsylvania nostra 2017/1. 29-36.
10 Szegő györgy: élővár – Füzér. Az Alsóvár újjáépítése és a Felsővár fejlesztése. Mé 2016/6. 
11 „A Magyar Tudományos Akadémia és a műemlékek védelme” írta: Báró Forster gyula, rendes tag 
 (Felolvasta a M. Tud. Akadémiának 1928. március 19-én tartott összes ülésén); MTA, 1928.

Our reNeWiNG ArcHiTecTurAl HeriTAGe – 
TreASureS FOr THe FuTure
the exhibition of the AssociAtion of hungAriAn Architects in 
the cAstle gArdens bAZAAr
August 29th – sePteMber 9th, 2018

Hungary’s rich and eventful history has left a highly versatile and unique 

architectural heritage for the present generation, and – if we take due care 

of it – also for the future generations. Thus it is important from more than 

just one aspect to survey it from time to time, to see how the salvation of 

both the capital’s sights and the historic monuments of the countryside is 

going on. To make them public and well-known is a task for not only the 

professionals in the narrowest sense of the word, but also for the wider 

general public interested in and understanding our history. The examples 

exhibited now simultaneously present the healthy equilibrium between 

responsible preservation and versatile utilization. At the same time, it may 

encourage the tourists, both Hungarians and foreigners, who are interested 

in the topic, to make a tour of the historic courses in Hungary again and 

again, to visit its heritage sights and values, and thus experience the great-

est and most influential periods of Hungarian history in exhibition rooms 

equipped with state-of-the-art 21st-century technologies.

koronázni a magaslatot – és a kabinos felvonó kiépítésével országunk 

megközelíthetőségében egyik legellátottabb hegyi vára járható majd be. 

 A bemutatott példák egyszerre jelenítik meg a felelős (meg)őrzés 

és a sokrétű hasznosítás egészséges egyensúlyát. Egyszersmind arra 

ösztönöz(heti) az érdeklődő – hazai és külföldi – turistákat, hogy újra és 

újra járják be és fedezzék fel Magyarország történelmi útvonalait, örökség-

turisztikai értékeit és ez által is éljék át a 21. század technikáival ellátott te-

rekben a magyar történelem legnagyobb és legmeghatározóbb korszakait. 

 induljunk el ezen az úton Forster gyulának, a magyar örökségvéde-

lem atyjának örökbecsű gondolatával: „Az emberi természetben rejlik 

azonban az is, hogy midőn a jobb és a szebb iránt való vágyból anyagi 

és szellemi életének javítására törekszik, egyszersmind a munkájával elért 

alkotásoknak a pusztulástól megóvását és az utódok számára fenntartását 

biztosítani kívánja. Azokat az óriási alkotásokat, melyeket ezer és ezer 

év előtt létezett nemzedékek teremtettek, nemcsak a jelennek, hanem a 

jövőnek, az utódoknak is szánták.”11 

(A kiállításmegnyitó szövegének szerkesztett változata.)

l’Huillier-CoBurG-KAstély, edelény. Fotó: BAtár zsolt
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a roMánceMent regÉnye
a historizáló Épületek hoMlokzatának anyagáról

szöveg és fotó text and photos: jeney andrás

A magyarországi építészettörténetben a 19. század második 
fele és a 20. század eleje a neostílusok vagy más szóval 
a historizmus kora. Ekkor született meg épületállományunk 
jelentős és igen színvonalas része. A korszak elmúltával sok 
kritika érte a historizmust. Néhány kutató (Ybl Ervin, Kis-
marty-Lechner Jenő) behatóan kutatta és nagyra értékelte, 
ám az építészettörténészek jelentős része igen negatívan 
vélekedett erről az időszakról. A kutatástörténeti fordulat, a 
historizmus jelentős felértékelődése az 1980-as évekre tehe-
tő, de teljes diadalt talán máig sem igazán aratott.

A korábbi kritikák részben azért hangzottak el, mert például a neorene-

szánsz homlokzatokat sok esetben nem faragott kövekkel burkolták és 

díszítették, hanem olcsóbbnak számító vakolatarchitektúrából alakították 

ki, szemben a reneszánsz korabeli itália ihletadó épületeivel. Azonban 

mint az alábbiakban látni fogjuk, már az itáliai reneszánszban is létezett 

a vakolatarchitektúra. 

A nagy hatású 19. századi építőművész és művészetteoretikus gott-

fried Semper nevéhez kötődik a Bekleidungstheorie, vagyis a burkolásel-

mélet. Semper szerint a maszkírozásban az ember öröme nyilvánul meg: 

„A realitásnak, az anyaginak a tagadása szükséges ott, ahol a formának, 

mint jelentésteli szimbólumnak, mint az ember önálló alkotásának kell sze-

repelnie.”1 Mindez annyit jelent a historizáló építészetben, hogy a kiválasz-

tott stílus (vagy stílusok) a külső formaköntös a racionális „épületmagon, 

amelyet az alaprajz és belső térkapcsolási rendszer alakít ki.”2 Felvetődik a 

kérdés, pontosan miből készült a historizáló épületek külső formaköntöse. 

 A válasz a korszakban aranykorát élt románcement, melyből díszíté-

seket készítettek az épületszobrászok. A románcement 18. század végi 

találmány, az alábbi írás erről, illetve az ebből készült épületdíszekről és 

tagozatokról szól. Az antik rómában hidraulikus, vagyis víz alatt, tehát a 

levegő szén-dioxid tartalmától elzártan is megkötő habarcsot használtak 

mész és adalékanyagok keverésével. Ezt puccolánnak is nevezték, a 

felhasznált, Puzzoli környékéről származó tufákról, homokokról. A bi-

rodalom bukása után alig használták a rómaiaknak ezt a találmányát, 

tehát a középkorban általában nem hidraulikus kötőanyagokkal, hanem 

mésszel és gipsszel építkeztek.3 Tegyük hozzá: Bizáncban a középkor-

ban is használtak  hidraulikus habarcsot.4

Az itáliai reneszánszban szerettek kövekkel burkolni és díszíteni, de 

már megjelent és népszerűvé vált a vakolatból kialakított kőutánzás is. 

Az antik római építészeti teoretikus, Vitruvius Tíz könyv az építészetről 

című munkája 1414-es felfedezéséhez vezethető vissza, hogy antik anya-

gokhoz és módszerekhez hasonlóan kezdtek építkezni itáliában.5 Olyan 

nagy művészek, mint például Bramante,6 Alberti és Palladio is követték 

az újra felfedezett Vitruviust, és antik görög illetve római épületekből 

inspirálódtak a stukkók elkészítésekor.7 Valójában a habarcsból alkotó 

épületszobrász mesterség bölcsője a reneszánsz itália.8 Tehát már akkor 

is szerettek vakolatarchitektúrával dolgozni. A barokkban sok helyütt 

népszerűvé vált a vakolat, többek között éghajlati okokból: a faggyal 

szembeni ellenálló képessége miatt.

A 18. század közepén john Smeaton brit építőmérnök kísérletezései 

során felismerte, hogy az agyagtartalmú mészkő égetésekor víz alatt szi-

lárduló mész keletkezik.9 Az eddystone-i világítótorony már ennek tuda-

tában épült. james Parker is kísérletezett (jóllehet Smeaton eredményei 

alapján), és 1796-ban szabadalmaztatta a románcement nevű terméket. 

Elnevezése az antik római (puccolános) habarccsal való némi hasonlósá-

ga alapján történt. A románcement nyersanyaga 30-45% agyag- és 55-

70% mésztartalmú természetes kőzet, a márga. Egyik jellemzője a gyors 

kötési idő. A vízzel való összekeverést követően 3-10 percen belül „meg-

húz”, ami különösen alkalmassá teszi stukkóöntvények és húzott stukkó 

tagozatok gyors készítésére.10 A románcement további előnyei, hogy a 

mészvakolatnál vastagabban kenhető fel,11 és igen ellenálló a légköri 

hatásokkal szemben.12 gyártásához a márgát fa, szén, koksz vagy tőzeg 

fűtötte kemencékben13 1000 Celsius fok alatt égették, a végtermék pedig 

kis mennyiségben tartalmazott alul- vagy túlégetett anyagot is (ez hoz-

zájárult a szilárdsághoz). Ezt követően porrá őrlés következett, de ma-

radtak benne nagyobb szemcsék – a korabeli őrléstechnológiai hiányos-

ságok okán –, melyek szintén hozzájárultak a habarcs szilárdságához.14 

 A 19. század elején megkezdődött az angol románcement kontinen-

tális diadalútja, mely főleg az angliai termék exportját jelentette. Viszony-

lag korán, 1802-ben a franciák is elkezdték a gyártását Burgundia és 

BudApest, KeCsKeméti utCA 3. terVezte: steindl imre, 1875-1876
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grenoble körzeteiben.15 Német területeken 1817 óta kísérleteztek az an-

gol románcement összetevőinek és készítési eljárásának felfedezésével. 

Végül Nepomuk Fuchs bajor kémikus és Friedrich Panzer bajor mérnök 

fejlesztették ki a bajor márgán alapuló románcementet az 1830-as évek-

ben.16 Felhasználták még például Svájcban, észak-Olaszországban, illet-

ve a tengeren túl az Egyesült Államok keleti partvidékén, ahol korán átáll-

tak az angol importról a helyi nyersanyagokra támaszkodó termelésre.17 

 Az 1850-es évektől az Osztrák-Magyar Monarchia volt a legnagyobb 

románcement gyártó a világon (fő központok Magyarországon kívül: 

Kufstein, Salzburg, Dél-Lengyelország).18 Magyarországon az 1860-as 

évek körül kezdődött meg a románcement nagyipari gyártása. Ám volt 

egy korábbi feltűnése is. A Lánchíd építésekor (1839–1849) az angol 

tervező, William Tierney Clark románcementtel kívánt dolgozni. Ehhez ki-

váló kőzetet találtak a Beocsin közeli Fruska-gora hegyen (ma Szerbia). 

A köveket Pestre szállították, és a későbbi Akadémia palotájának helyén 

állították fel a kemencéket.19 De ez az építkezés még nem indította be 

a nagyipari románcement gyártást Magyarországon. érdekesség, hogy 

a híd lényegében az első olasz neoreneszánsz stílusú épület Magyaror-

szágon. (Az angol tervező hazájában korábban, már az 1830-as években 

elkezdődött az olasz neoreneszánsz korszaka.)20 Ám a stílus elterjedése 

a magyarországi építészetben csak 1865 körül kezdődött el, az Akadé-

mia palotájának megépítésével a Lánchíd mellett. 

Megjegyzendő, később az említett Beocsinban nyílt meg az egyik leg-

korábbi magyarországi cementgyár. Lábatlanban is jelentős románcement 

gyár működött, termékük még a 20. század elején is a historizáló tagoza-

tok keresett anyaga volt.21 A Lábatlanhoz közeli Nyergesújfalun működő 

cementgyár alapítói, Kolbenheyer Ferenc műépítész és Benkó Károly 

építőmester voltak, akik a Benkó és Kolbenheyer építészcégként fontos 

középületeket terveztek, és alkottak meg a dualizmus kori Budapesten. 

(Benkó Károly fia volt Medgyaszay istván  építész, aki szintén újítóként, a 

vasbeton szerkezeteken alkalmazott ornamentikát.) Fontos románcement 

gyár működött még az óbudai újlakon, melynek termékét szinte kizáró-

lag a világvárossá fejlődő Budapesten használták fel.22 A románcement 

gyártás szabványosítására Magyarországon viszonylag későn, a Magyar 

Mérnök és építész Egylet 1897-ben kiadott előírása révén került sor.23 

 Laikusok azt gondolhatnák, hogy a historizáló épületeink homlokzatát 

gipszből készült díszek ékesítik. Azonban az időjárás szeszélyének kitett 

exteriőrön a románcement tartósabb, mint a gipsz.24 A párkányokat úgy 

készítették, hogy habarcsrétegeket vittek fel a falra, és tagozathúzóval 

formázták. A plasztikának tartósságot adott, ha kovácsoltvas szege-

ket vertek a falba. Létezett előre gyártott stukkó is, amikor húzópadon 

gyártották a húzott párkányt, vagy öntőformában készítették el, végül 

ragasztóhabarccsal rögzítették a homlokzat falára. Az öntött stukkó-

díszekhez agyagból, viaszból, csontenyvből vagy kaucsukból öntőfor-

mát készítettek.25 Súlycsökkentés céljából célszerű volt belül üregesre 

kialakítani a párkányokat. Szokás volt megtisztított és zsírmentesített 

ló- vagy ökör szőrökkel növelni a stukkók húzószilárdságát. Az öntvé-

nyek készítésére szánt habarcsok gazdagabbak románcementben, mint 

a vakolatként alkalmazott habarcsok.26 Angliában szokás volt színesre 

festeni a románcement stukkókat, Közép-Európában kevésbé27 (a mai 

renoválási gyakorlatunkkal szemben). Mindazonáltal Közép-Európában 

híg románcement-víz szuszpenzióval vonták be a stukkókat, mintegy 

általános záró rétegként.28

Angliában, a románcement szülőhazájában már 1860 után gyorsan 

kiszorult a románcement stukkó az építőiparból, ekkortól a terrakotta 

számított olcsó és tartós homlokzatdíszítő anyagnak.29 Az európai kon-

tinensen a románcement divatja csak 1900 körül kezdett hanyatlani, és 

egyúttal megkezdődött az újabb találmány, a portlandcement gyártá-

sának felívelése.30 A historizmus és a szecesszió elmúltával, a modern 

építészetben díszítőelemek már nem voltak kívánatosak a homlokzato-

kon. Az első portlandcementet joseph Aspdin 1824-ben állította elő, 

de ez akkor még nem lett népszerű. Elnevezése a portlandi mészkővel 

való hasonlóságon alapul.31 Az első portlandcement gyárat 1852-ben 

építették fel a mai lengyelországi Stettinben.32 A portlandcement a ro-

máncementnél lassabban köt.  

Az első világháború óta a románcementes habarcsok és vakolatok 

BudApest, Andrássy út 17.  terVezte: Feszty AdolF, 1881

BudApest, ráKóCzi út 7.  terVezte: sCHmAHl HenriK, 1891- 1892
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THe TriumpH OF THe rOmAN cemeNT
MAteriAls used on reViVAlist fAcAdes

The latter half of the 19th century and the early 20th century is the period 

of revivalist styles in the history of Hungarian architecture, which is are also 

referred to as neo-styles or historicism. This is the era when a significant 

proportion of our high-standard building stock was built. As the period 

was over, Historicism was widely and intensely criticised. The turning point 

in research history, the overall re-assessment of historicism came by in 

the 1980s, but has not achieved a genuine triumph ever since. Formerly 

phrased criticism was partly due to a variety of facts such as neo-Ren-

aissance facades were typically clad in and graced by uncarved stones 

but plasterwork architecture as opposed to the inspiring buildings of Ren-

aissance Italy. This era was the golden age of Roman cement, of which 

architectural sculptures and decorations were made. The article below 

surveys architectural ornaments and members made of Roman cement. 

helyett modernebb cementeket használnak régi épületek helyreállítá-

sához. Ám ez sokszor kedvezőtlenül végződik: károsodik az értékes, 

eredeti stukkatőr munka.33

Mintegy másfél évtizede indult a rOCEM európai uniós projekt, mely-

nek keretében a románcement 19. századi gyártásának módszereit vizs-

gálták. Ugyanis az Egyesült Államok és az európai Vicat gyár tevékenysé-

gétől eltekintve megszűnt a világban a románcement gyártás. E kutatás 

sikerrel zárult, tisztázták a románcement viselkedését, tulajdonságait 

(égetés hőmérséklete és ideje, őrlés minősége), így ma már ismét előállít-

ható Európa-szerte. Bár – a 19. században előállított anyaghoz hasonló-

an – a száradásos zsugorodás miatt szabálytalan repedéshálózat alakul-

hat ki felszínén, de ez általában nem vezet károsodáshoz34 (nagyrészt a 

századfordulót megelőző, durva őrlési technológia okán).35  A később in-

dult rOCArE projekt a románcement népszerűsítését igyekszik előmoz-

dítani. A románcement, mint alacsony energiájú cement előállítása a kör-

nyezet számára is kedvezőbb,36 nemcsak a műemlék épületek számára. 

 Sajnos a hazai historizáló homlokzatainkra feltekintve, gyakran már 

nem az eredeti románcement felületeket látjuk. Ugyanis a 20. század má-

sodik felének renoválásainak egy részén durvább, nagyobb szemcséjű 

kövekkel kevert vakolatot szórtak a stukkódíszekre.37 Ez elveszi a díszek 

eredeti plasztikusságát. Ám mechanikai és vegyszeres úton eltávolítható, 

és újból eredeti fényében tündökölhet a homlokzat.38

Victor Hugo 1831-ben egy regényében így írt kora építészetéről: 

„Atyáinknak kő-Párizsuk volt; fiainknak gipsz-Párizsuk lesz.”39 Noha az 

író gipszről beszél, nyilván a homlokzati vakolatarchitektúrára céloz, ami 

– mint láttuk – általában románcement. Nekünk, az utókor részéről azon-

ban nincs okunk fanyalogni a 19. század homlokzatképző anyaga miatt. 

Mint láttuk, nemcsak a historizálás időszakának jellemzője a vakolatar-

chitektúra, hanem  már az itáliai reneszánsz korában is kedvelt megol-

dás volt. A 19. századi románcement stukkó olcsóbb, kevésbé időtálló, 

kevésbé munkaigényes és kevésbé nemes anyag, mint a kő. Ám eszté-

tikai, történeti, formai értéke van. Európa számos nagyvárosában az is 

köztudott, hogy a románcement homlokzati díszek, vakolatok több mint 

száz év elteltével is – gyakran sok réteg festék vagy modern vakolatrend-

szerek alatt is – kiváló állapotúnak bizonyulhatnak.40 Külön hivatás, az 

épületszobrászat művészei foglalkoztak e pompás homlokzati stukkók 

előállításával, ami növeli a historizmus építészetének színvonalát.

Köszönet Dr. Vidovszky Istvánnak a kutatáshoz nyújtott segítségéért.

BudApest, KossutH lAjos utCA 22. terVezte: KorB Flóris és GierGl Kálmán, 1894
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kozMa klasszik
a kiállítás Megnyitószövege 

szöveg text: rostás pÉter     fotó photo: Bujnovszky taMás

70 éve hunyt el Kozma Lajos, a világhírű építész-iparművész, 
grafikus és pedagógus. Tisztelegve a kiváló alkotó előtt, a 
2018-as Kozma-emlékév keretében nagyszabású programso-
rozat indul, amelynek célja Kozma sokszínű munkásságának, 
komplex tervezői attitűdjének bemutatása. A programsorozat 
kiemelt rendezvénye a Műcsarnokban megrendezett Kozma 
Klasszik. A Budapesti Műhely és Kozma Lajos című kiállítás.

A Kozma Lajos – mai fogalmaink szerint – art deco korszakáról összeál-

lított kiállítás címe: Kozma  Klasszik. Mitől „klasszik”? Csakúgy klasszik 

ez, ahogy mondjuk Kner imre klasszikusok könyvsorozata volt az 1920-as 

évek elején. Ennek gyönyörű, Kozma Lajos alkotta art deco díszítésében 

a „klasszik” az volt talán, hogy tökéletes egyensúlyt, mondhatni klasszi-

kus harmóniát talált a Kner által is jól érzékelt három tényező között: a 

somogyi pusztavilág, a Kaposvár környéki majorságok népművészete, 

azután a barokk és rokokó múlt, valamint az akkori legmenőbb kortárs 

tendenciák között. Amikor Kozma és műegyetemi kortársai, a fölülről, mi-

nisztériumi körökből is élénken támogatott Fiatalok először jelentkeztek 

a nagy nyilvánosság előtt, „grafikus építészek”-nek nevezték őket. Mai 

ismereteink szerint Kozma az 1910-es évek elején Lajta Béla műtermé-

ben is elsősorban a felületi ornamentikáért volt felelős; egyfajta díszítő 

építészként működött. Tipikus szecessziós művész lehetett volna belőle, 

aki lazán alkalmaz új díszítőelemeket a megszokott formák felületén, 

mindig olyat, amilyent az adott korszak, sőt az adott szezon megkíván. 

Kozma azonban a 10-es évek elején nem art nouveau-t, hanem nouveau 

style-t akart kreálni. Mély formaérzékkel nyúlt a történeti stílusokhoz, 

elsősorban a barokkhoz és a rokokóhoz, és valóban olyan utakat nyitott 

meg, amelyek új lehetőségek, addig be nem járt területek felé vezették. 

 1906-ban a ii. rákóczi Ferenc fejedelem újratemetését előkészítő, 

Szádeczky Lajos által vezetett emlékbizottság által a rodostói kápolnából 

megszerzett ún. rákóczi-szék nagy visszhangot keltett. A függetlenségi 

párt népszerűségének csúcspontján a nagy fejedelem saját kezű faragvá-

nyaként számon tartott ülőalkalmatosság, amelyen a 18. századi rokokó 

bútorművészetbe friss színekkel festett gyümölcs- és virágmotívumokat 

látunk, a Nemzeti Múzeumba érkezett, és innen került a kassai Felső-

Magyarországi Múzeumba, majd a második világháborút követően ismét 

Budapestre. Ez a bútordarab nyilvánvalóan nagy hatást gyakorolt Koz-

mára. Az itt is bemutatott „Mesélőszék” azonban egyúttal a bécsi barokk 

művészet nagy folytatója, Dagobert Peche kortárs bútoraival is rokon-

ságban áll. Kibogozhatatlan és kidekázhatatlan, hogy melyikből mennyit 

merített Kozma, mert ő maga is autonóm alkotó volt. éppen ez a vonása, a 

formaproblémák nem szűnő boncolgatása, analízise vitte mindig elsőként 

új utakra. Az deco jellegű művészet, amely e kiállítás záróakkordjaként be-

mutatott hálószoba-berendezésben látható, és amelyet Kozma-barokként 

ismerünk, az 1920-as évek végére kimerült. Kállai Ernő azonban már 1926-

ban meglátta Kozmában, hogy már a Budapesti Műhely-beli alkotásaira 

jellemző a robusztusság, a konstrukció-orientáltság merész párosítása a 

dekoratív vonal- és ornamensjátékkal, a felületek játékos benépesítésével. 

Csakúgy, ahogy a természetben is együtt élnek ezek az ellentétes kvali-

tások, a lakás kertjében pompázó különböző bútornövényeken is, ahogy 

a Budapesti Műhely programfüzete fogalmaz: az otthon kertjét benépe-

sítő bútorokon is a súlyos és a könnyed kvalitásai kötnek szövetséget. 

 Az „ékítményes fantázia” és a szerkezeti világosság egyszerre jellem-

zi Kozmát. éppen ezáltal tudott mindig up-to-date maradni. Folyamato-

san változó, de mindig érvényes, hiteles és magas színvonalú munkákkal 

jelentkezett. Erre az ún. Fiatalok közül, ezen a szinten, csak györgyi 

Dénes volt képes. 

A Kozma klasszik kiállítást akkor élvezi az ember leginkább, ha em-

lékezetébe idézi a két kurátor, Horányi éva és Dévényi Tamás 2006-os 

kiállítását Kozma modernista korszakáról. Onnan visszanézve érezzük 

megdöbbentőnek az 1910-es években Kozma által teremtett mesevi-

lágot. Sunt lacrimae rerum – „Mert van a tárgyaknak könnyük” – írja 

Vergilius az Aeneisben. Ezt az idézetet olvashatjuk a Budapesti Műhely 

Vécsey utcai üzletének lépcsőfeljárójában is. Kozma és iparostársai ezt 

alkalmasint nem úgy értették, ahogy a klasszikus locus folytatódik, hogy 

ti. azért vannak a tárgyaknak könnyeik, mert „szánják a halandót”, ha-

nem vélhetően úgy gondolták, ahogy Babits Mihály szimbolista verse 

értelmezte, hogy az emberihez hasonló szenvedéseik, könnyeik, azaz, 

hogy lelkük van a tárgyaknak. Prófétai sornak bizonyult ez az idézet az 

első világháború előestéjén, hiszen Kozma egész művészete a háborús 

időkben a tárgyak mögé rejtett fájdalomról, a borzalmak inverzéről, egy-

fajta szürreális mesevilágról szólt. Miniatűr valóságot teremt kanapékból, 

asztalokból és enteriőrökből, a gyermekvilág kísérteties módon hirtelen 

felnőtt kontextusba került. Szinte a gulácsy Lajos-féle skizofrénia pers-

pektívája bontakozik ki a meseszerű, színes kisbútorokat és Kozma 10-

es évekbeli grafikai oeuvre-jét számba véve. Feltehetjük a kérdést, hogy 

mi tartotta egyben a művészt, hogyan lehetséges, hogy bő tíz évvel a 

háborút követően a maszkulin és nagyon is valóságos Bauhaus geomet-

riájából alkot majd az igazán racionális polgárság számára otthonokat? 

Természetesen nem vagyok pszichológus, és nem tudom Kozma pszi-
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chotörténetét sem előadni Önöknek. Mégis azt hiszem, hogy e kiállítás 

főhősét, hogy úgy mondjam, a hite tartotta meg. Ez a hit a társadalmi 

igazságosságba és a jobbítás lehetőségébe vetett hit volt.

A Kozma Klasszik kiállításon bemutatott művészi könyvek, illuszt-

rációk, kisplasztikák, kerámiák és grafikai munkák szerzői azt a baráti 

kört alkották, azt a közeget, amelyben Kozma Lajos „klasszik” korában 

mozgott. Ez a társaság nem csupán rokonlelkű művészekből, de hasonló 

hátterű harcostársakból, azonos módon gondolkodó értelmiségiekből 

állt. Lajta Béla, révész Béla, gara Arnold, gádor istván, Lakatos Artúr, 

Kner imre, Vitéz Miklós, Karinthy Frigyes és Vedres Márk, illetve e gene-

ráció rajongva tisztelt origója, Ady Endre. és persze a Bolzano osztrák 

filozófus tanait népszerűsítő társaság, a BEMBE-kör, amelynek olyan 

tagjai voltak, mint a filozófus Varjas Sándor, akinek a szimbólumokról 

írt tanulmányát illusztrálta Kozma, vagy Varga jenő közgazdász, Fenyő 

Andor mérnök és Kenczler Hugó művészettörténész. Mindmegannyi kri-

tikusa a fennálló rendszernek, rendszereknek. 

Kozmát egész életében a szociális elkötelezettség vezérelte. Mégis 

kedvelt és támogatott fiatal ösztöndíjasa volt a Koronghi Lippich-féle 

kultúrkormányzatnak, és dacára a Tanácsköztársaságban való részvé-

telének, azon nagyon kevés tehetség közé tartozott a két világháború 

között, aki nem volt a rendszer kegyeltje, s bár a rezsim nem adott 

számára megrendeléseket, de itthon maradva mégis komoly európai 

hírnévre tudott szert tenni. Kerülőúton válhatott modernista építésszé, 

aki a baloldali, szociális elkötelezettségű házépítést és lakberendezési 

kultúrát a nagypolgárság szolgálatába tudta állítani. Így tudott művészi-

leg is hiteles maradni. Mondhatni szerencséje volt, hogy 1948 után már 

nem élte meg, hogy a sztálinizmus agyontiporja a baloldali modernista 

építészeti kultúrát.

Kozma Lajos columbusi módon elindult megtalálni a magyar stílust, 

és rátalált a nemzetközi art decóra, amelynek aztán magyar reprezentán-

sának számított, s munkáit a tekintélyes német Innendekoration folyóirat 

folyamatosan közölte. Kozma egész pályafutása során meggyőződéssel 

vallotta a művészet társadalmi felelősségét, s a marxi többletérték fo-

galmát éppen a művész által az anyag megformálásához való hozzájáru-

lással azonosította. ironikus módon a 20-as évek Darmstadtjában jósze-

rével két magyart ismertek: az Alexander Koch kiadó által folyamatosan 

publikált Kozmát és Palágyi Menyhértet, az antimarxista filozófust, aki 

Tisza istván konzervatív folyóiratában, a Magyar Figyelőben publikált a 

marxizmus alkonyáról, és aki a háború utáni magyar kormánypolitika pro-

pagálásával töltötte darmstadti évei egy részét. Palágyi egész életében a 

nemzeti tudomány és a nemzeti művészet megteremtésének lehetőségét 

kutatta, s végülis Németországban vívott ki elismertséget, míg hőn sze-

kOzmA clASSic
exhibition of Works by lAjos koZMA on the 70th
AnniVersAry of his deAth

Lajos Kozma, the world-famous architect-designer, graphic artist and edu-

cator, died 70 years ago. In honour of his excellence, a large-scale series 

of programmes was launched within the framework of his memorial year 

2018 which is targeted to present Kozma’s versatile oeuvre, as well as his 

complex attitude to design. One of the most outstanding events of these 

programmes is the exhibition hosted by the Art Gallery Budapest titled 

Kozma Classic: The Budapest Workshop and Lajos Kozma Lajos.

The earliest architectural works and graphic art pieces by Lajos Kozma 

featured folk art inspired tendencies of Art nouveau which were also em-

phasized in Károly Kós’s oeuvre. In 1913 he founded Budapest Workshop 

in order to renew interior decoration and design. Furniture designed by 

him in the 1920s feature signature characteristics that have evolved into 

original concepts since then. Being one of the most frequently published 

Hungarian architect of his period, appr. 70 international and Hungarian 

periodicals have presented his architecture, interior designs and graphic 

pieces during his lifetime, which in turn greatly influenced contemporary 

applied arts combined with his theoretical works. We are hereby publish-

ing the inaugural speech of his exhibition – the editor.

retett hazájában csak néhány szakmabéli őrizte meg emlékét. 

Tudtommal Palágyi soha nem írt Kozmáról, pedig igazán írhatott 

volna, mert ő igazán sajátos magyar művészetet teremtett. A new yorki 

Cooper Hewitt múzeumban az 1920-as évek ún. amerikai stílusáról szóló 

„Jazz Age” című kiállításon feltűnt, hogy a clevelandi múzeumból köl-

csönzött tárgyak valahogy ismerősek voltak, valami déja vu érzésem 

volt velük kapcsolatban. A tárgyfeliratokat megnézve kiderült, hogy 

mindmegannyi magyar származású tervező és iparos munkája. révész 

Mór, az egykori jungfer-tanítvány, aki Martin rose néven Clevelandben 

a rose iron Works-öt alapította, és az 1920-as években Fehér Pállal 

dolgozott együtt, aki ugyanekkor Kiss Pál vasművesnek is tervezett Pá-

rizsban, akinek a modelljeit az amerikai magyar gyáros is átvette. Ezt az 

ismerős érzést, az otthonosságot nevezhetjük bárhogy, például nemzeti 

művészeti közegnek, amelynek formálásában Kozma Lajos főszerepet 

játszott, és amelynek féltett tárgyi emlékeit láthatjuk a Műcsarnokban 

e kiállítás kurátorai, Horányi éva, ritoók Pál, Szerdahelyi júlia, illetve 

Dévényi Tamás jóvoltából. 
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közÉp- És kelet-európai zsidó teMetők
klein rudolF legújaBB kötetÉről

szöveg text: szegő györgy

Rudolf Klein: Metropolitan Jewish Cemeteries in Central and 
Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries. Comparative 
Study ICOMOS Nationalkomitee der BRD, Landesdenkma-
lamt Berlin. I. kiadás, 2018

Klein rudolf, a 455 oldalas reprezentatív tezaurusz szerzője meggyőzően 

élt a műemléki világszervezet felkínálta lehetőséggel. Az iCOMOS német 

szervezete 49. „füzeteként” megjelent vaskos kötetnek volt ugyancsak 

tiszteletre méltó előzménye 2016-ban a Witnesses of emancipation (Az 

emancipáció tanúi) és az új kötet címéhez hasonló alcímmel ellátott vá-

logatása a térség zsidó temetőiről. Az a kötet is Klein saját fotóiból 

összeállított és rendszerbe foglalt munka volt ígérete a mostani, tulaj-

donképpen „bővített” kiadásnak. De most Klein, a korábbi zsinagóga-ku-

tatásaihoz hasonlítható, nagy ívű elméleti szövegekkel is alátámasztotta 

a korábbi, csak fotográfiákra támaszkodó gyűjtését. 

A szerző a nemzetközi szervezet – német szekciója egyúttal a kiadó 

is – által szervezett berlini konferencián adott elő. Miután megtartotta – a 

témában általam igen nagyra értékelt – előadásainak egyikét, az iCO-

MOS vezetőjének javaslatára Berlin főpolgármesterétől felkérést kapott a 

kelet-európai zsidó temetők fehér foltjainak felfedezésére is. A megbízás 

lehetővé tette Klein rudolf számára, hogy bejárja az általa addig még fel 

nem térképezett, a tudományos rendszerezés hitelességéhez nélkülöz-

hetetlen helyszíneket is. 

A Bevezető tanulmánya a könyvek és a temetők párhuzamáról érte-

kezik a zsidó vallás hagyományaiban. A Könyv Népe kifejezés is az írás 

kiemelt szerepét mutatja a zsidó tradícióban. A temetők és tartozékaik: a 

sírkövek formakincse, azok szövegei és tipográfiájuk, tradicionális szim-

bólumaik és a temetői növényzet verbális és képi dialógusban vannak. 

Klein szerint együtt, komplex szakrális tartalmakként értelmezhetők. A 

zsinagógák mellett a temetők a holokauszt előtti európai zsidó diasz-

póra-lét másik szubsztanciális, tárgyi bizonyítékai. A zsidó tudományos 

vizsgálódás – a jewish Studies – jobbára a térség emancipáció előtti 

zsidó temetőire fókuszált. Ennek az az oka, hogy a kutatók a 19. századi 

neológia és a felvilágosodás modernizációja által átitatott temetőket már 

túl kaotikusnak, asszimiláltnak, hibridnek tartották.

A nem zsidó tudományos vizsgálódás, a művészet- és építészettör-

ténet, a műemlékvédelem, a kultúrtörténet immár kinyílt a 19. századi 

zsidó temetők felé is. Klein szerint azonban a kutatás egyelőre túl parci-

ális nézőpontokkal közelít a korszak emlékeihez. Könyve most interdisz-

ciplináris megközelítésre vállalkozik, úttörő módon különös tekintettel a 

modern városi zsidó temetők kutatására, feldolgozására és értelmezé-

sére. Nála nem a sírkövek állnak a fókuszban, hanem a temető egésze 

– sőt, a külső kapcsolódó tényezők is. A városi kontextus, a tájépítészeti 

karakterű kert, a hozzá tartozó társadalmi közeg és az ahhoz kapcsolódó 

problematikák (a nemek, a szegregáció, a rétegződés vallási és gazda-

sági szempontjai). A temető Klein rudolf holisztikus látásmódja szerint 

mint tükör működik – a fent leírtak tükröződnek benne, valamint a zsidó 

diaszpóra bonyolult struktúrája és hierarchiája. 

A könyv ezzel az átfogó szemlélettel képes az általánost is megra-

gadni: mit is jelentettek a nagyvárosi (metropolitan) zsidó temetők az 

emancipáció időszakában, abban az optimizmussal telített aranykorban. 

Azt is szimbolizálták, hogy az egyenlőségre való törekvés reális ígéret 

volt, így paradox módon az elmúlás jelei a jövőt is hordozták. A temetők 

sír-építészetén keresztül identitást is építettek. (Lásd éppen a budapesti 

zsidó temetőket, ahol Lajta Béla és mások korszakalkotó művészeti for-

manyelvet alkottak. Nem csak a belvárosban, de kijjebb, a temetőkben 

is megtaláltak valami ígéretest.)

A Pusztulás fejezet arról beszél, hogy a felfoghatatlan emberi vesz-

teségein túl részben a háborúk és a diktatúrák pusztításainak, részben a 

hanyagságnak és elhanyagolásnak lettek áldozatai a zsidóság békebeli 

temetői. Arról is beszámol, hogy a városok milyen különféle stratégiá-

kat választottak a veszteség következményeivel való megküzdésre. Van, 

ahol „bekerítették” a területeket, vagy legalább a valamilyen szempontból 

fontosabb sírokat; és van, ahol a lerombolt, összeomlott sírkövek helyére 

„ál-sírköveket”, gyakran előregyártott, jelképes egyen-sírköveket állítottak. 

Ezek megemlékeznek arról, hogy „ott egy halott nyugszik”, „itt egy kő állt” 

, mint például a bécsi Zentralfriedhof legrégibb zsidó temetőrészében. A 

könyv első része általános kérdések tárgyalásával zárul: az európai nagy-

városi zsidó temetők története kapcsán beszél a történeti háttérről – a 

zsidó egyenjogúsítás kontextusában –, és számba veszi a típusokat: orto-

dox/neológ, illetve építészeti és formai szimbólumaik szempontjai szerint. 

  A kötet második fele 21 kiválasztott temetőt mutat be ábécérendben, 

a Baltikumtól a Balkánon és Ausztrián keresztül egészen Oroszországig. 

A magyar olvasó számára egyre válságosabb sorsa miatt elsődlegesen 

fontos hely a Salgótarjáni úti zsidó temető – az egyik legszebb (lenne) 

Európában. Az 1980-as években Lugosi Lugo Lászlóval bejártuk a már 
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zárt temetőt – ő végigfotózta akkor a Corvina kiadónál előkészületben 

lévő (végül csak 1996-ban a H&g Kiadó által megjelentetett) budapesti 

szecessziós építészeti könyvem témájához a legérzékletesebb, gyönyörű 

sírokat. A hely rendkívül elhanyagolt volt, a pusztulást egyszerre gyor-

sították az elvadult növényzet és az éppen ott „működő” garázdák. A 

kihívott rendőrség semmit nem tett. Az 1990-es években gerle jánossal 

kezdeményeztük, hogy az akkor már itt is aktív amerikai getty Alapítvány 

segítségével rekonstruálják Lajta Béla éppen összeomlott, történeti je-

lentőségű Zsolnay-mozaikkupolás szertartásépületét. De minthogy akkor 

ez még nem volt műemlék, a tevékenységük nem terjedhetett ki erre. A 

mozaikkockák lassan szétfagytak, néhány év után a romok sittre kerül-

tek. A ház helyén a gondnok öreg fekete „Volga” gépkocsija parkolt...

A Salgótarjáni úti temetőről Klein könyvében az olvasható, hogy ma 

törvényileg védett a temető, és tervben van a felújítása. Hogy a „be-

zártsága” (ez évtizedekkel ezelőtt történt, akkor még ép volt minden, 

az építészeti karakterű sírboltok mai lepusztult állapotát látni felkavaró 

élmény) szavatolja az egész hitelességét és integritását. idézem: „A te-

mető egésze és 24 sírja műemléki törvény által védett, az ide eltemetett 

emberek jelentőségével összefüggésben.” Megértem, hogy a szerző 

elfogulatlansága lényeges szempont, és hogy ennek a terjedelme is a 

könyvbéli más metropoliszok temetőihez igazodik, de nincs rendben, 

ami itt nem történik. Annak ellenére sincs döntő lépés, hogy az állam 

a Nemzeti Örökség intézet kezelésébe vonta ezt az unikális sírkertet. A 

„zárt állapot” közben valószínűen kizárta a helyet a nagy zsidó világ-

szervezetek által a magyar zsidó temetőknek adott, gyakran látványos 

eredményt hozó segélyekből is – ezt nem tudom biztosan.

Lajta Béláról csak egy-két mondat szól Kleinnél: „az egyik leglátvá-

nyosabb és legtermékenyebb magyar építésze a zsidó temetőépítészet-

nek, egyedileg tervezett sírokkal". Az „egész” megért volna talán egy 

komolyabb önálló súlyú szerkezeti egységet, hogy a Klein által megfo-

galmazott interdiszciplináris olvasat, a zsidó temető „tükör” funkciója itt 

valóban mozgósító erőt kaphasson. Hogy kidomborodjon, milyen művé-

szet- és építészettörténeti, kultúrtörténeti jelentősége volt és van ennek 

a temetőnek a századforduló és a ma Budapestjén.

A mai jelentőségről szólva mindenképpen fontos egy lehetőség ér-

zékeltetése a témára fogékony nemzetközi térben: „Nincs messze a pár 

éve épült Sorsok Házától, ami Holokauszt Múzeumként a deportálásokra 

és a haláltáborokra összpontosít.” Most éppen új korszak nyílt ebben a 

jeWiSH cemeTerieS iN ceNTrAl ANd eASTerN eurOpe
on the VoluMe by rudolf klein

Rudolf Klein, the author of this representative 455-page thesaurus has 

used the option offered to him by IcOMOS in a convincing way: he was 

invited to explore the Jewish cemeteries in eastern europe by the organi-

sation specialised in the protection of historic monuments. This commis-

sion allowed him to tour the locations he hadn’t mapped before, but still 

necessary in order to give an authentically scientific systemization of the 

topic-related venues. Art and architectural history, the protection of histor-

ic buildings and cultural history have now opened up towards 19th-century 

Jewish cemeteries as well. According to Klein, however, research work 

approaches the relics of this period with rather partial viewpoints even 

today. His book takes on an interdisciplinary attitude, with a pioneering ap-

proach and with special regard to the research, process and interpretation 

of modern urban Jewish cemeteries. He does not focus on gravestones, 

but the entirety of the graveyards themselves, their urban contexts, the 

garden with a landscaped character, as well as the issues associated with 

them. As Rudolf Klein views them in his own holistic approach, cemeteries 

function much in the same way as mirrors.

tipikusan mai, átpolitizált történetben, végre tervezik a Sorsok Háza ki-

állítással való megtöltését és megnyitását. jó lenne, ha a Salgótarjáni úti 

zsidó temető megmenekülhetne az enyészettől, minden politikai megfon-

tolás nélkül. remélem, a nagyszabású könyvnek ez az idézett mondata 

szómágiaként csodát fog művelni. Szerintem van ugyanis összefüggés a 

két közeli objektum között. A zsidó temetők léte a Soá után önmagában 

kétféle értelmezést indukál. Az egyik a hagyományos, ősi kegyeleti hely, 

ráadásul gyakran a temetetlenül, jel nélkül elpusztított felfoghatatlan 

emberáldozat jelképes sírjait is befogadó mementó. A másik értelmezés 

mai: a boldog békeidők, az egykor sikeresen induló emancipációt kifeje-

ző kertje, a kegyeleti hagyományt művészi, plasztikai igénnyel műtárggyá 

formáló síremlékekkel. Tehát – a fenti a budapesti részt érintő kritikám 

ellenére – van remény arra, hogy a könyv segélykiáltássá is lesz, több 

lehet, mint hiánypótló, komoly fotográfusi teljesítményként is megjelenő, 

értő kommentárokkal ellátott pazar album. 

A sAlGótArjáni úti zsidó temető. Fotó: Klein rudolF
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co-housing 
pÉldák BÉcsBen És a közössÉgi együttÉlÉs lehetősÉgei Budapesten

szöveg text: BaBos annaMária, horogh petra, k. theisler katalin     fotó photo: BaBos annaMária

Bécsben a támogatott lakásprojektek és a korábbi co-hou-
sing létrehozási tapasztalatok nyomán az elmúlt 15 évben 
fellendült a közösségi lakhatási projektek megvalósítása. 
Budapesten a co-housingok helyzete ehhez képest gye-
rekcipőben jár, egyelőre a téma megismerése, közösségek 
alakulása, a létrehozáshoz szükséges jogi, finanszírozási, 
lakáspiaci körülmények kidolgozása történik. A cikk ebben a 
folyamatban egy láncszem, a co-housingok hazai megismer-
tetését és elterjedését támogató Közösségben Élni csoport 
bécsi tapasztalatait, mint jó gyakorlatokat mutatja be.

co-housing és a Közösségben élni kezdeményezés

A Közösségben élni kezdeményezés 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy 

Magyarországon népszerűsítse és elérhetővé tegye a co-housing példá-

kat és a róluk elérhető tudást. Az 1960-as évektől több nyugat-európai 

országban jelen lévő lakhatási forma Kelet-Európában még nem honoso-

dott meg, de az elmúlt években egyre nagyobb az érdeklődés iránta.

De mi is a co-housing? Olyan lakhatási forma, ahol a lakók közös cé-

lok és érdekek mentén, a közösségi összefogás erejével fejlesztik lakha-

tási feltételeiket és lakókörnyezetüket. A lakók önkéntesen és tudatosan 

vállalják a közösséget egymással, az általuk meghatározott mértékben 

tereket, eszközöket, feladatokat, tevékenységeket osztanak meg egy-

mással. A co-housingokat a nemzetközi szakirodalom hat ponttal defini-

álja, ezek különböztetik meg más lakhatási formáktól – például kollégiu-

moktól, lakóparkoktól, idősotthonoktól – melyekkel az elnevezés alapján 

könnyű összekeverni. A definíció hat pontja szerint (1) a használók, lakók 

részt vesznek a folyamatokban a ház tervezésétől a fenntartáson át a 

közös programok szervezéséig,  (2) az épület létrejötte vagy átalakítása 

közösségi tervezés eredménye, (3) privát és közösségi létesítmények 

egyaránt megtalálhatók benne, (4) a lakóközösség önmenedzsmenttel 

működteti a ház belső ügyeit, közös életét, (5) a döntési struktúra nem 

hierarchikus rendszerben működik, (6) nincs vagyonközösség. A társas 

együttélésnek különböző szintjei képzelhetők el, míg az átlagos társas-

házakban is használnak közös tereket – mint a lépcsőház, közös tárolók, 

folyosók, udvar – itt az alapvetően szükségesnél több közös tér jelenik 

meg – például közös használatú nappali, játszószoba, szauna – a kö-

zösség által meghatározott funkciókkal és méretekkel. Előfordul, hogy 

a lakók nem rendelkeznek teljes értékű lakásokkal, a privát területeket 

egy-két szoba képezi, a nappalit, konyhát többen közösen használják, 

ezeket lakásközösségeknek nevezzük. Az eddig megvalósult budapesti 

kezdeményezésekre ez a legjellemzőbb együttélési forma, mivel kis lép-

tékük miatt és a támogató környezet hiánya mellett is viszonylag egy-

szerűen megvalósíthatók.

A co-housingokat több nyugat-európai országban jól működő mo-

dellnek és személyes tapasztalatunk alapján „jó helyeknek” ismertük 

meg, amelyek szerethetők, ahol nem üres terek tátonganak, hanem 

élettel telnek meg. Egyre többen köteleződnek el itthon is a téma iránt, 

illetve egyre több formálódó csoport alakul. Szakmai és személyes mo-

tivációból velük együtt érdemesnek tartjuk ezt a formát arra, hogy itthon 

is a lakáskínálat részévé váljon. Ugyanakkor ezek létrehozása, jó mű-

ködtetése az átlagos társasházaknál kifinomultabb szabályokat, döntési 

mechanizmusokat, szervezeti felépítést igényelnek. Több nyugat-európai 

országban, mint például Ausztriában ez a tapasztalat és tudás már kifor-

rott és elérhető, míg Magyarországon az első co-housingok létrejöttéhez 

számtalan jó gyakorlatot kell implementálni, jogi, gazdasági, ingatlanpi-

aci úttörő tevékenységet kell végezni. reményeink szerint, ahogy ezt a 

külföldi példák esetén is láttuk, az első néhány ház megvalósítása gördü-

lékenyebbé teszi majd az utat a később alakuló csoportok számára.

Budapesten a Közösségben élni több olyan csoporttal dolgozik, akik 

co-housingot szeretnének maguk számára létrehozni. Az elmúlt öt évben 

alakult néhány fiatal párokból és egyedülállókból álló sikeres lakásközös-

ség, ahol a lakók privát tere egy saját szoba, a többi teret (fürdőszoba, 

konyha, nappali) megosztják egymással. ilyet hozott létre a magukat 

rákóczi Kollektívának nevező csoport, létrejött a co-housing elvek alap-

ján működtetett zuglói SissiCrib és a 6. kerületi SzívLak lakásközösség. 

Utóbbi 2017-ben kibővült és létrehozta a D54 nevű projektet. A közössé-

gi együttélés Magyarországon nem a fiatalok hóbortja, ezt példázza a „B 

oldal” csoport úttörő munkája, amelynek azonos életállapotú, gyermekek 

felnevelését megélt tagjai egy 10-12 lakásos co-housing létrehozásán 

dolgoznak, másfél-kétszobás lakásokkal és megosztott közösségi terek-

kel. E közösségek nehézségeire és sikereire a bécsi példák bemutatása 

után térünk ki.

támogatott lakásprojektek Bécsben

A közeli Ausztriában nagy hangsúlyt fektetnek a szociális lakhatás prob-

lémakör rendszerszintű megoldására. A főváros lakáspolitikája példa-

értékű, a város célja: megfizethető és megfelelő színvonalú lakáskörül-

mény biztosítása minden bécsi lakosnak. 2015-ös felmérések alapján a 

városlakók 60%-a támogatott lakásokban él. Ennek egyik felét a város 

tulajdonában lévő bérlakások teszik ki, másik felét az önkormányzat által 

támogatott, szabályozott bérű lakások adják.

Bécsben az első városi bérlakások 1923-ban épültek, a kor színvona-

lához képest magas minőségben. A városvezetés egy évtizedekre előre 

látó, folyamatosan fejleszthető rendszert dolgozott ki, melyben 2004-ig 

összesen 220 ezer szociális lakást épített, majd a 21. század gazda-

sági és lakhatási változásaihoz alkalmazkodva 2004-től egy merőben 

újfajta támogatott rendszert vezetett be. A megnövekvő ingatlanárak 

és beruházási költségek miatt az önkormányzat nem fejleszt szociális 

bérlakásokat, helyette támogatást nyújtanak vállalkozóknak úgynevezett 

korlátozott lakbérű lakások építésére. Ez a támogatott rendszer egyrészt 

segíti a bécsi lakásállomány folyamatos fejlesztését, másrészt  a szoci-

álisan hátrányos lakosok és a bécsi középréteg lakáshoz jutását. Ezen 

felül az önkormányzat által nem szabályozott bérű lakások bérleti díjait 

is – ha változó mértékben is – mérsékli a rendszer. 

A „támogatott lakásprojektek” külvárosi területeken található nagy 
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méretű zöldövezeti beépítések, ahol a fejlesztésekkel kisebb szuburbi-

ákat hoztak létre. Így egy adott területen a lakófunkción kívül a legfon-

tosabb ellátások és szolgáltatások is helyet kaptak, oktatási és egész-

ségügyi intézmények, boltok, éttermek. Az övezetekből a városközpont 

könnyen megközelíthető a fejlesztés során magas minőségben kiépített 

közlekedési rendszerrel. A beruházások egy részét szociológiailag előre-

mutató lakásprojektek fejlesztésére jelölték ki. Az innovatív, előremutató 

lakásprojektek legjellemzőbb példája a co-housing fejlesztés, mely iránt 

2000 óta folyamatosan növekszik a kereslet a bécsi meglévő jól mű-

ködő példáknak köszönhetően. Az önkormányzat felismerte, hogy egy 

közösségi lakásprojekt megvalósításával a városvezetői, a beruházói, 

és a lakossági oldal szereplői egyaránt nyernek. Egy ilyen co-housing 

közösség proaktívan részt vesz a helyi ügyekben és gyakran teret ad 

civil kezdeményezéseknek. Az ilyen épület kifelé nyitó funkciókat is ma-

gában foglal, lakóik nyitott programokat és eseményeket is kínálnak, 

javítva ezzel a városrész közösségi életét. Ezért a támogatott rendszer 

2004-es indításától folyamatosan írnak ki pályázatokat közösségi co-

housing projektek létrehozására. Egy új fejlesztési terület beépítésének 

tervezésekor jellemzően egy telket vagy tömböt közösségi lakóházaknak 

jelölnek ki. Pályázatot hirdetnek, melyre a lakóközösségek építészeti és 

működésbeli terveiket bemutatva jelentkezhetnek. A kiválasztott győztes 

terveket a jövőbeli épület közössége az önkormányzat támogatásával, a 

beruházóval együttműködve valósítja meg.

Egy, a lakhatás tekintetében hasonló helyzetben lévő város fejleszté-

seinek elemzése rávilágít arra, hogy a támogató környezet milyen magas 

mértékben segítheti a co-housing projektek megvalósulását. itthon rövid 

távon az első co-housing megvalósítása tűnik a legfontosabb feladatnak, 

melynek tanulságaiból és a külföldről átvehető jó gyakorlatokból egy a 

hazai környezetbe teljes mértékig illeszkedő és jól működő rendszert 

lehetne megalapozni.

co-housing példák Bécsben

2018 márciusában Bécsbe látogattunk azzal a céllal, hogy néhány ott 

megvalósult co-housing lakóközösség tagjaival és az ilyen lakóépüle-

tek létrehozására és tervezésére szakosodott Einszueins építésziroda 

vezetőivel interjút készítsünk. A tanulmányutunk során megismert és a 

továbbiakban bemutatott épületek milyensége, a privát és közösségi 

terek, a szervezeti forma, illetve a lakóközösség összetétele színes ké-

pet mutat, de a létrehozásuk és működésük alapjai azonosak. Ezért a 

továbbiakban a létrehozási folyamat és a működési forma közös alapjait 

és kis eltéréseit egyben mutatjuk be, a házak eltérő jellemzőire külön-

külön térünk ki.  A három co-housing mindegyike a bécsi támogatott 

lakásprojekt rendszerén belül valósult meg. 

A Kalypso co-housing épület esetében egy egyesület 8-10 tagjából 

szerveződő lakóközösség maga talált rá a Kabelwerk fejlesztési terü-

letre és a beruházó-üzemeltető cégre, a megegyezések után a teljes 

tervezési és fejlesztési folyamatot együtt végezték. Az önkormányzat 

kedvezményes áron adta a telket az ingatlanfejlesztő cég számára, mely 

az építkezéshez szükséges tőke nagy részét biztosította. Az épület el-

készülte után a lakók a lakásuk négyzetméterének megfelelő összeggel 

léphettek be. jelenleg a lakók a beruházó és üzemeltető céggel együtt 

tulajdonolják az épületet.

A  Wohnprojekt Wien az új bécsi pályázatos rendszerű co-housing 

hullám első megvalósult eleme. Az ismerősökből alakult közösség egy 

beépítésen belül kijelölt telekre készített tervvel pályázhatott, és már a 

pályázat kezdetétől együttműködött a beruházói és városvezetési sze-

replőkkel. A participatív tervezési folyamatot az – egyik lakó tulajdo-

nában álló – építésziroda mellett közösségfejlesztő csoport is segítet-

te. Az ingatlanfejlesztő segítségével banki hitel felvétele nélkül tudták 

megvalósítani a projektet. jelenleg a lakókból álló egyesület tulajdonát 

képezi az ingatlan, melyet 2013-ban a beköltözés előtt három nappal 

vásároltak meg.

A LiSA projekt Seestadt Aspern területén nem az egyedüli co-hou-

sing, az önkormányzat egy tömb mind az 5 telkére építő- és lakókö-

zösségek számára írt ki pályázatot. Az 5-10 főből álló kezdeti csoport 

több tagja lakott már más co-housing projektben. A közösség szándé-

ka szerint a fejlesztés szociális lakásprojektként indult, már a pályázat 

elnyerése után bevontak egy lakásépítő társaságot, ami megoldotta a 

szükséges források elérését a teljes lakóközösség megléte előtt.  Az 

épület a Wohnprojekt Wien-hez hasonlóan egy egyesület tulajdonában 

áll, tagjai a ház lakói, akik az egyesülettől bérlik a lakásokat.

A BéCsi KAlypso Co-HousinG épülete
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 [ro*sa] Kalypso, Kabelwerk

 Helyszín: 1220 Bécs, Oswaldgasse 35

 építés éve: 2006-2009

 Projekt partner: Frauenwohnprojekt [ro*sa]

 ingatlanfejlesztő: Spiegelfeld Architektur Management 

 (egész Kabelwerk fejlesztője)

A Kalypso Bécs Miedling városrészében, egy régi kábelgyár terüle-

tén, az úgynevezett Kabelwerk beépítés részeként valósult meg. A te-

rületen lakóházak és azokat kiszolgáló épületek létesültek, a beépítést 

egységesen kezelték, a házak kialakításában a befektetők, illetve a lakók 

szabad kezet kaptak.

Az épület 6 szintes, összesen 41 lakóegységet foglal magába. A 

Kabelwerk tervezett beépítéséhez igazodva, illetve a lakók közösségi 

és egyedi igényeit egyaránt szem előtt tartva alakították ki az épület 

befoglaló formáját. A telek délnyugati határa a korábbi gyárépület műem-

léki falszakasza, melyhez egyik oldalról a karéj formájú lakórész, másik 

oldalról a földszintes iroda épületrész kapcsolódik, így az épület tömege 

a fallal kiegészülve öleli körül a közös kertet. Az épület falas szerkezetű, 

a lakásokhoz kapcsolódó erkélyek attól különálló fém építmény érzését 

keltő rendszerben készültek. A belső udvar felé nyitnak ablakaikkal a 

közös folyosók, közösségi terek és a lakások egy része. A közlekedő tör-

delt, ferde vonalvezetésű, mely lehetőséget nyújt kis méretű közösségi 

öblök kialakítására. Az egykarú lépcső a folyosó középső részén kapott 

helyet.  A lakások a jól berendezhetőség miatt egyszerű négyszögletes 

alaprajzúak. Az épületben 6 féle lakás található, melyek kialakítása és 

mérete eltér egymástól, egymás fölött azonos méretű és elrendezésű 

lakások találhatóak. A házban az 50 négyzetméteres garzontól a több-

szobás 110 négyzetméteres lakóegységig találhatók lakások.

A házban a lakó funkción kívül a földszintes épületrészben két irodatér 

található, melyet a közösség néhány tagja bérel és használ. Az első emele-

ten kapott helyet a közösségi konyha-étkező nagy méretű tere és az egye-

sületi tagok iroda helyisége. A felső szinten a mosókonyhát, a tároló helyi-

ségeket és a közlekedőből nyíló tetőteraszt osztják meg a lakók egymással. 

 A ház lakóközösségét körülbelül 60 fő alkotja. Büszkék rá, hogy a leg-

fiatalabb lakó egy néhány hónapos kisbaba, a legidősebb pedig elmúlt 70 

éves. A közösség szerint a különböző korosztályok együttélése ideális, hi-

szen más és más dolgokban tudják egymást segíteni az eltérő korú lakók. 

 Az épület létrehozását is támogató [ro*sa] Frauenwohprojekt egye-

sület célja, hogy minőségi – nem csak közösségi – lakhatáshoz segítsen 

bármilyen korosztályú és életállapotú bécsi nőt és azok családját. A la-

kások kétharmadának bérbeadását az egyesületi tagok intézik, így ezen 

háztartások női lakói tagjai a [ros*sa] egyesületnek. A többi lakóegység 

bérbeadását az üzemeltető cég végzi, ezek esetében az egyesület csak 

jóváhagyási jogkörrel rendelkezik. Elmesélésük szerint az egyesületi 

és nem egyesületi tagok teljes összhangban élnek együtt, támogatják 

egymást.

A lakók nem tartanak meghatározott időközönként lakógyűlést, az 

időszakosan felmerülő kérdések megvitatására egy munkacsoport szer-

vezi az üléseket. A lakókból álló munkacsoportok szervezik és fejlesztik 

a ház és a közösség mindennapjait.  Nem kötelező minden lakónak 

részt vennie valamelyik munkacsoport munkájában. Ennek köszönhető-

en egyértelműen kialakult az aktívabb és a kevésbé aktív lakók köre.

Az épületet a fejlesztő és üzemeltető cég tulajdonolja, az épületben 

lakó – egyesületi és nem egyesületi tagságú – személyekkel közösen. A 

fenntartó céggel a lakók a bérleti díjakat, a lakások kiadását, a kiszállás 

módját és az üzemeltetést érintő kérdésekben pontosan megfogalma-

zott szerződést kötöttek. A [ro*sa] egyesület és a cég között szintén 

szerződés köttetett, mely egyértelműen megfogalmazza az egyesület 

jogait a házat érintő kérdésekben.

Minden egyes lakó gyakorlatilag a saját lakásának bérleti jogát bir-

tokolja és négyzetméter arányos havi bérleti díjat fizet az üzemeltető 

és fenntartó cégnek. A cég biztosítja az épület szerkezeteinek, eleme-

inek illetve a lakás minimum feltételeinek fenntartását. ilyen például a 

mosógépek működtetése, villanykörték cseréje a közös területeken, a 

lift karbantartás stb. A közösségi élethez szükséges körülményeket az 

egyesület tagjai és a lakók közösen teremtik meg.

A közös ügyekben való döntéshozásban alapvetően demokratikusan 

gondolkodnak, igyekeznek mindent konszenzusos módszerrel megolda-

ni. Elmesélésük alapján emiatt a döntéshozás nagyon lassú folyamat és 

sokat kell dolgozni a közös akarat kialakításán.

 Wohnprojekt Wien

 Helyszín: Bécs, Krakauer Straße 19.

 Tervezés: 2010-2013

 építészet: Einszueins Architektur 

 Statika: Woschitz engineering

 ingatlanfejlesztő: Schwarzatal, gemeinsützige housing and 

 settlement systems gmbH

 Tájtervező: dnd landscape planning

A ház története 2009-ben egy osztrák férfi ötletéből indult, aki is-

merőseit felkeresve kezdett közösséget gyűjteni. 2010-ben egy 15 fős 

csoport indult el a már említett bécsi „támogatott lakásprojektek” keret-

ében kiírt pályázaton, ami kifejezetten limitált profittal dolgozó ingatlan-

fejlesztők és építészek együttműködésére lett kiírva. E nyertes pályázat 

tette lehetővé a projekt megvalósulását.

Az épület 6 lakószintből áll, az alagsorban, a földszinten és tetőté-

ri szinten közösségi funkciókkal egészül ki. Az eredetileg tervezett 40 

lakás helyett – két lakás összevonása miatt – jelenleg 39 lakóegység 

található benne. A lakóegységek az épület statikai rendszeréből adódó-

an egyedileg tervezhetők voltak. A lakófunkciók mellett összesen 700 

négyzetméter (23%) közösségi és 400 négyzetméter (15%) kereskedelmi 

tér található benne. Az alagsorban workshop terem és játszószoba, a 

tágas bejárati téren kívül a földszinten közösségi konyha, ebédlő, iroda, 

kávézó, biciklitároló kapott helyet. A tetőszinten szauna, könyvtár, három 

vendéglakás és meditációs szoba helyezkedik el. Ezek mellett a lakók 

közösen használják a kertet és a mosókonyhát is, találkozásokra adnak 

lehetőséget a lakóegységeket összekötő széles közlekedők. (Az épület 

elnyerte a Living Places – Simon Architecture Prize 2016. évi díját.)

A házban összesen több mint 100 fő lakik, közülük 70 felnőtt és 

35-40 gyerek. A ház közössége korosztályát, szakmáját és családi álla-

potát tekintve heterogén, és hisznek az emberi sokszínűség értékében 

és a társadalmi fenntarthatóságban. Ennek érdekében például nem csak 

osztrákok lakják a házat, hanem befogadtak egy szír menekült családot, 

akikkel kölcsönösen segítik egymást. 

A kezdeti csoport a közösség szervezését egy közösen eltöltött vi-

déki hétvégével indította, melynek célja az együttélésük alapköveként 

megfogalmazott három alapelvet megalkotása volt. A következőkkel tér-

tek vissza: önkormányzó közösség, fenntarthatóság új formáinak meg-

teremtése és társadalmi és kulturális integritás. A közösség honlapján 

olvasható afrikai közmondás is jól leírja gondolkodásmódjukat: „Egyedül 

senki nem tud egy tetőt megtartani.”

A ház közösségi és átmeneti tereinek építészeti kialakítása jó kere-

tet kínál a közösségi élet megvalósításához és az emberek egymáshoz 

kapcsolódásához. E terek is többnyire többfunkciósak: jó példa erre a 

könyvtárszoba, ami eredeti funkciója mellett teret ad egy pohár bor mel-

lett egy-egy esti beszélgetésnek, de többen örömmel ülnek be ide dol-

gozni is. A tagok rendszeresen tartanak közösségi eseményeket: egyes 

lakók vagy éppen a ház születésnapi bulija mellett, heti 5 alkalommal 
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élésükben, erre csak egy példa, hogy közös használatú autókat üzemel-

tetnek és tudatosan limitálták az autóik- és a parkolóhelyek számát. 

A telek és az épület jelenleg a közösség által létrehozott egyesület 

tulajdonában áll, amelynek minden lakó tagja. Szervezeti formájukat és 

döntéshozatali modelljüket tekintve a szociokrácia elvei mentén működ-

nek. Nem szavazással döntenek egyes kérdésekben, és a gyerekeknek 

is van szavuk beleszólni a rájuk vonatkozó döntésekbe. Minden esetben 

elsődleges szempont, hogy a döntések ne a többség akaratán, hanem 

érveken és a közös jövőképen alapuljon. 

Az egymással való kommunikációhoz különböző felületeket hasz-

nálnak. Például Markus elmondása alapján a participatív tervezéshez 

közös felhő alapú mapparendszerben gyűjtötték az információkat. Havi 

lakótalálkozókat tartanak, ahol az operatív kérdések megbeszélésén van 

a fókusz. Az ilyen típusú találkozók az évek múlásával csökkentek, je-

lenleg évi 8 ilyet tartanak. Ezen felül évente egyszer együtt töltenek egy 

hosszú hétvégét, egyszer pedig egy 1 napos közös kirándulásra mennek. 

Markus szerint nagyon fontosak időről időre ezek a mindennapokból 

kiragadott közösségépítő alkalmak.

A mindennapi élethez és ház fenntartásához kapcsolódó feladato-

kat munkacsoportok látják el. Hat fő munkacsoport van, mindegyik havi 

rendszerességgel tart találkozót, emellett ideiglenes kisebb munkacso-

portokat alakítanak az esetenként megoldandó feladatokra. 

„LiSA” Seestadt Aspern

Helyszín: 1220 Bécs, Maria-Tusch-Straße 11-13.

építés éve: 2015

építészet: wup ZT gmbH wimmerundpartner

Projekt partner: raum+kommunikation

ingatlanfejlesztő: LiSA, Schwarzatal

Tájtervező: zwoPK

 

A LiSA Bécs Aspern városrészében a D13 projekt része: egy telken 5 

lakóépületből álló beépítés egyike. A projekt különlegessége, hogy a kö-

zös kertet övező öt ház mindegyike pályázat útján, építőközösségek kez-

deményezésével, támogatott szociális lakásprojektként valósult meg.

Az épület földszint+6 emeletes, összesen 48 lakóegységet foglal 

magában. A pályázat limitált költségkereteit és a lakók egyedi igényei-

hez való illeszkedést szem előtt tartva az építésziroda egy maximálisan 

a lakók egyedi igényeire alakítható, mégis gazdaságos elrendezést és 

szerkezeti rendszert tervezett. A ház két végén elhelyezett blokkokban 

kaptak helyet a függőleges közlekedő magok, közötte a lakóegységek 

az utcafrontra rendezve sorakoznak egymás mellett, melyeket a kert felé 

széles függőfolyosó, vagy nevezhetjük úgy is, hogy hatalmas terasz övez. 

A lakások mérete változatos, a kis garzonlakástól kezdve a legnagyobb 

lakás mérete a 100 négyzetmétert is eléri. Az épület szerkezete harántfa-

las, a lakások keskenyebb illetve szélesebb modul egységekből állnak: a 

különböző méretű lakások egy, két, illetve három modul összekapcsolá-

sával jöttek létre. A belső elrendezést tekintve a tervezők igyekeztek a la-

kók számára meghagyni a legnagyobb szabadságot a modulok fix elemei 

a harántfalak, illetve a középtengely körül elhelyezett vizesblokkok, míg 

a belső falak, szobák, terek alakításáról a lakók egyedileg dönthettek. 

 A házban a lakóegységeken kívül a földszinten néhány üzlet, bolt, na-

gyobb multifunkcionális közösségi tér, mosókonyha, iroda kapott helyet. Az 

egyik szinten közösségi nappali és konyha, az alagsorba több közös haszná-

latú helyiség került: biciklitároló, barkácsszoba, szauna, festőműhely. A lakók 

korábbi projektek tapasztalatából tanulva inkább kevesebb, de jól kihasz-

nált, mint sok használatlan, nehezen fenntartható közösségi teret építettek. 

 A házban hozzávetőleg 3 800 négyzetmétert a lakások és az üzletek, 

míg 450-500 négyzetmétert a közösségi terek tesznek ki, ezeket egészí-

tik ki a teraszok és a lépcsőházak.

közös ebédre-, és heti kétszer közös vacsorára van lehetőség. Az egyik 

alapítótag, Markus Zilker elmondása szerint, fontos számukra a szabad-

ság, a közösségi programok nem kötelezőek, ezek lehetőségek, amivel 

élhetnek vagy éppen nem élnek a lakók. 

Azt, hogy a közösség együttlakása működik-e jól mutatja, hogy a 

négy év alatt csak egyetlen család döntött a kiköltözés mellett. Ettől 

függetlenül van egy részletesen kidolgozott szabályrendszerük az új la-

kók kiválasztására. Az érdeklődők motivációs levéllel jelentkezhetnek, 

őket először a lakók egy kisebb csoportja interjúztatja, majd a közösség 

együtt dönt a beköltözők személyét illetően. A választásban szempont, 

hogy a közösség folyamatosan minden értelemben heterogén maradjon 

úgy, mint családi állapot, nemzetiség, különböző anyagi helyzet stb.

A fenntarthatóság alapelvei több szempontból is megjelennek együtt-

woHnprojeKt, BéCs
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A ház lakóit 48 háztartásban kb. 100-120 fő teszi ki. Büszkék arra, 

hogy a tagok több mint 20 nemzetiségből kerültek ki. A közösség sza-

badságot hagy a lakóknak abban, hogy ki mennyire vesz részt a közös 

tevékenységekben. Kéthetente rendszeresen összejönnek a multifunk-

cionális térben egy esti beszélgetésre, havonta lakógyűlést rendeznek, 

ahol a közös ügyeket beszélik meg és meghozzák az ezekhez kap-

csolódó döntéseket. Több öntevékeny csoport illetve munkacsoport 

működik a házban.

Aspern közösségi életéhez, a környező lakók számára kínált szol-

gáltatásokhoz hozzájárul, hogy a multifunkciós teret más csoportok is 

használják. A tér különböző tevékenységekre, meghirdetett programokra 

ad lehetőséget: jóga órák, sportfoglalkozások, egyes csoportok, klubok 

összejövetelei kapnak helyet itt.

A lakók a ház fenntartását egy egyesület formájában végzik. Az épü-

let az egyesület tulajdonában áll, tagjai a ház lakói, akik az egyesülettől 

bérlik a lakásokat. Az öt projektből álló beépítés többi eleme társas-

házként működik, ahol a közösségi terek osztatlan közös tulajdonként 

szerepelnek. A LiSA közössége ennél szorosabb együttműködést célzott 

meg, ezért választották az egyesületi formát.

Az egyesület választott bizottsága felel a legfőbb ügyek rendjéért, 

a napi ügyek intézésére az egyesületben 1-2 fő heti 5-10 órában alkal-

mazottként is dolgozik. A házban felmerülő feladatokért hozzávetőleg 

10 munkacsoport felel, mint a közösségi nappali és konyha rendben 

tartása, a multifunkcionális tér kiadása, a kert gondozása vagy akár a 

közösségfejlesztés és a konfliktuskezelés feladatai. A házból több mint 

10 személy részt vett moderátor, facilitátor és konfliktuskezelési tréner 

képzésen, így a közösségen belül is professzionálisan tudják kezelni a 

vitás helyzeteket, nézeteltéréseket, de adott esetben külső szakembere-

ket is bevonnak egy-egy fontosabb workshop levezetésére.

A házban a szociokrácia és a demokrácia rendszerét vegyesen al-

kalmazzák, a döntések többségét igyekeznek konszenzussal meghozni, 

addig beszélni róla, míg mindenki legalább „együtt tud élni” a döntéssel. 

Kevésbé fontos döntéseknél a hatékonyságot is szem előtt tartva a sza-

vazás módszerét alkalmazzák, a döntés fontosságától függően 66- illetve 

75%-os többségi szavazással.

Jó gyakorlatok a működésben

Mindhárom vizsgált példa a bécsi „támogatott lakásprojekt” pályázati 

rendszerben valósulhatott meg, így általánosságban elmondható, hogy a 

bécsi önkormányzat lakástámogatási rendszere nagyban elősegíti a co-

housing típusú lakásprojektek létrejöttét. A példákban további hasonló-

ság, hogy közösségük egyesületi formában működik és a létrehozáshoz, 

kezdeti lépésekhez mindhárom projektbe valamilyen ingatlanfejlesztő 

céget vontak be.

A LiSA építése kezdetén a csoport tagjai által rendelkezésre állt a 

finanszírozáshoz szükséges tőke egy része, de lévén kevés tag, egy 

partnerként bevont lakásépítő társaság tudta előfinanszírozni az építés 

10,5 millió eurós költségét. A lakásépítő társaságnak fontos volt, hogy 

olyan lakások épüljenek, amik piaci alapon is kiadhatók. A finanszíro-

zás miatt a partner bevonása szükséges volt, de az építés után a ház 

lakóiból álló egyesületnek meg kellett vennie az épületet a fejlesztőtől, 

ami a vagyonszerzési adó befizetésének többlet költségét vonta maga 

után. Összességében 50% banki hitellel 25 évre sikerült megvenniük 

az épületet, 25 %-ot az önkormányzat, 25%-ot a lakók tettek hozzá a 

költségekhez.

Míg a Wohnprojekt és LiSA esetében a beköltözés időpontjától a 

telek és az épület is az egyesületek tulajdonában került, addig a Kalypso 

esetében az épület a fejlesztő cég tulajdonában maradt, a projekthez 

becsatlakozó lakóknak a piaci viszonylatokhoz képest alacsony lakás-

négyzetméternek megfelelő tőkével kellett beszállniuk, de a ház megva-

lósítása után bérleti díjat kell fizetniük a tulajdonos cégnek. Mindhárom 

projekt esetében az anyagi és szociális helyzetet is figyelembe véve 

minden lakó egyedi összeggel járult hozzá a ház építési költségeihez. 

Mivel a bécsi önkormányzat célja a hátrányos helyzetű egyének lakhatá-

sának biztosítása is, a lakók az egyéni szociális helyzetüknek megfelelő 

mértékű támogatásban, illetve bérleti díj hozzájárulásban részesülnek.

A három vizsgált példa eseteinek egyikében sem beszélhetünk az 

itthon jogi értelemben vett magántulajdonról. Ez azt jelenti, hogy a lakók 

nem kereskedhetnek a lakásukkal, nem örökíthetik, csak visszaadhatják 

az egyesületnek, ha a kiköltözés mellett döntenek. Kiköltözéskor mind-

három esetben hasonlóan járnak el, csak a Kalypsoban a befektetett 

pénzt – az amortizációs költségek levonása után – nem az egyesülettől, 

hanem az üzemeltető cégtől kapják vissza. 

A Wohnprojekt Wien az első példa Ausztriában arra, hogy a közösség 

a fejlesztőkkel már a folyamat legelejétől együttműködött és az ingatlan 

a végén egyesületi tulajdonba tudott kerülni. Az államilag támogatott la-

kásfejlesztések szigorú keretei miatt a finanszírozási kérdéseket illetően 

mindhárom esetben már a pályázati szakaszban le kellett adni költség-

becsléseket a bekerülési és fenntartási költségekre vonatkozóan, így az 

anyagi vonzatával  mindenki a projekt elejétől kezdve tisztában volt, és 

határidők kötötték őket, ami segítette a projekt folyamatos haladását. A 

Wohnprojektben például a lakás bérleti jogának ára beköltözéskor 517 

EUr/négyzetméterbe kerül, ami a LiSA-hoz hasonlóan a bécsi lakáspi-

aci viszonylatban olcsónak számít. Emellett van egy minimális bérleti/

fenntartási díj, átlagosan 5-7-9 EUr/négyzetméter.

A LiSA esetében lakások költségei kedvezőek: fűtésköltség szinte 

nincs is, a bérleti díj rezsi nélkül kb. 5-7 EUr/négyzetméter, ami szintén 

nagyon alacsonynak számít, hasonlóan a másik két példa fenntartási 

költségeihez. Arra az esetre, ha valaki el szeretne költözni és meg sze-

retné kapni a pénzét az egyesületnek félretett pénz áll rendelkezésére. 

A szerződés nagyon érzékenyen figyelembe veszi mind a tagok egyéni, 

mind az egyesület érdekeit. A befektetett összeg évente 1%-kal csök-

ken, de nő a lakásárak évesen megállapított indexével – ezt normálisan 

egy formula adja ki –, amennyiben van olyan, aki ezt az összeget beköl-

tözőként is kifizeti. Olyan krízishelyzetben, amikor több nagybefektető 

lakó szeretne kilépni, együtt kell találniuk egy befektetőt. A szabályokat 

a gyakorlatban még nem érvényesítették, mert eddig senki nem lépett 

ki a LiSA közösségéből. Ennek többek közt az is az oka, hogy Bécsben 

különösen nagy a munkavállalói bevándorlás és a lakáskereslet.

Az egyesületek szabályzata a költségek és tőke kezeléséhez hason-

lóan szakértelemmel kidolgozott részletes szabályokat, útmutatást tar-

talmaz a konfliktusos helyzetek kezelésére vonatkozóan is.

a lakhatási támogatás helyzete itthon

Míg Bécsben a 20. század elejére visszavezethető a ma is élő lakáspo-

litikai intézkedések gyökere, addig Magyarországon ilyen folyamatosság 

nem figyelhető meg. Az első világháborút követő infláció következtében 

a lakbérek mértékéről és a fizetésekről is törvényi szabályozás döntött, 

mellyel biztosítva volt a kérdés országos szinten való kezelése. A két világ-

háború közötti időszakban és utána is több évből fellelhetők lakásbérlésre 

vonatkozó jogszabályok, melyek országos szinten szabályozták a lakbérek 

fizetési rendjét, de ezen intézkedések töredezettséget mutatnak. A Kádár-

korszak lakáspolitikájának – mely egyben társadalompolitkai vonatkozá-

sú volt – célja volt, hogy minden embernek legyen lakása és munkája.1 

Ehhez kapcsolódóan és a nagymértékű urbanizációt figyelembe véve in-

dultak meg a hatvanas és nyolcvanas években a tömeges lakásépítések. 
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ez a korábban bemutatott bécsi adatokhoz képest elenyésző. Budapest 

2015-ben készített városfejlesztési stratégiájában olvasható: „jelenleg 

a magán bérlakásszektor jogi helyzete rendezetlen, az önkormányzatok 

hatáskörébe tartozó szociális bérlakás szektor pedig alulfinanszírozott. 

Mivel mindkét piac bővítésére szükség van, elkerülhetetlennek látszik az 

országos és a fővárosi bérlakáspolitika megalkotása.”2 Ez jól mutatja a 

budapesti bérlakásszektor hiányát és az ahhoz szükséges intézkedések 

szükségességét.

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a fővárosban és a megyei jogú vá-

rosokban is nagymértékben emelkedtek a lakások bérleti díjai, ami a 

lakosság nagy részének okoz folyamatos problémát. A magyarországi 

lakáspiacon – több európai várossal szemben – nincsenek maximalizálva 

a bérleti díjak, mely csak egy példa, ami elősegíthetné a bérlakás szektor 

helyzetének javulását.

A Közösségben élni-vel együttműködő közösségek tapasztalatai 

alapján elmondható, hogy Budapest önkormányzatai kevéssé mutatnak 

még hajlandóságot közösségi lakhatást biztosító projektek támogatásá-

ra. A meglévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közösségek ál-

tali hasznosítása – több próbálkozás ellenére is – sikertelen volt, többek 

között azért is, mert jelenleg az önkormányzatoknak nincs meg az a ki-

dolgozott eszköztáruk, amivel ilyen típusú közösségi kezdeményezéseket 

támogatni tudnának. A lakáspolitika nem elválasztható az ingatlanpiactól, 

ezért is fontos, hogy az érintett szereplők – állami, piaci és civil szektor 

– mindegyike érdekeit érvényesítve tudjon megjelenni a lakáspiacon. 

itthon sajnos nem jellemző ezen a téren a civil szektor szerepvállalása. 

lakásközösségi példák Budapesten

A Közösségben élni önkéntes kezdeményezést egyre több érdeklődő ke-

resi meg azzal a szándékkal, hogy co-housing lakásprojektet valósítson 

meg, vagy egy már meglévő projekthez csatlakozhasson. Ezért mára a 

kezdeményezés tevékenységei a közösségi lakhatási formák népszerűsí-

tésén túl az érdeklődő személyek összekötésével és az elinduló csoportok 

támogatásával bővültek. A bemutatott esettanulmányok jól szemléltetik, 

hogy ezeknek a projekteknek a megvalósítása hosszú folyamat, melyben 

sok külsős résztvevő támogatására van szükség. Bécs önkormányzata a 

korábban ismertetett lakáspolitikájával, és ezen belül is a célzottan közös-

ségi projekteknek szánt pályázatokkal megkönnyítik a co-housing lakás-

formát választó lakosok munkáját a létrehozási folyamat és a működtetés 

során egyaránt. Az anyagi támogatáson túl határidőket, feltételeket szab-

nak, ezekkel biztosítják azt, hogy az adott projekt ütemezetten valósuljon 

meg. Ezzel szemben Budapesten – ahogy már korábban kifejtettük – a 

lakáspolitikában nincs rendszer, amibe beleilleszkedhetne például egy 

közösségi projekt, és teljes mértékben hiányoznak belőle az innovatív 

elemek. A hazai környezetben ezen felül nehezítő tényező még a közös-

ségi tulajdonlás ingatlanjogilag bonyolult megvalósíthatósága.

A tulajdonnal nem rendelkező, főleg fiatalabb generáció egy része a 

magas budapesti albérletárak miatt felismerte, a másokkal együttlakás 

anyagi előnyeit. Az ilyen együtt-lakási formákból sok nem nevezhető 

co-housingnak, hiszen azon felül, hogy bizonyos tereket megosztanak 

egymással semmi más nem igaz ezekre a közösségekre a korábban 

említett 6 pont közül. De ismerünk olyanokat, amiket jó szívvel nevezünk 

lakásközösségnek – a co-housing legkisebb léptékű elemének –, mert 

létrehozásuk és működésük tekintetében azonosak azokkal. Ezekre a 

budapesti példákra jellemző, hogy egy baráti társaság néhány személye 

az elindító mag, akikhez hirdetés útján csatlakoznak félig ismerős és 

teljesen ismeretlen személyek. Az ingatlant együtt bérli a csoport egy 

főbérlő személytől vagy cégtől, éppen ezért rugalmasan változhatnak, 

de mindig együtt döntenek egy kilépésről illetve az új beköltözőkről. 

 Az 1989-ben megkezdődött lakásprivatizáció nagy fokú változást 

hozott a magyar lakáspiacon, melynek következményeként az addig 

állami tulajdonban lévő lakóingatlanok nagy része magántulajdonba 

került. Budapesten 2015-ben a fővárosi lakásállomány 92% volt ma-

gántulajdonban. Míg a „szociális lakhatás” kategóriáját itthon az ala-

csonyabb társadalmi státuszú, illetve hátrányos helyzetű háztartások 

támogatására használjuk, addig Bécsben bővebb értelemben e kategória 

a középosztálybeli emberek megfizethető lakhatásának támogatását is 

tartalmazza. itthon a családokat támogató 2015-ben meghirdetett Csa-

ládi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) célja, eredménye is inkább az 

építőipar fellendítése volt, mint a szociális vagy megfizethető lakhatás 

támogatása. Míg Budapesten az önkormányzati bérlakások aránya 1990 

és 2013 között 50%-ról 5%-ra esett, és azok állapota is kedvezőtlen, 

A BéCsi lisA Co-HousinG épülete



UTÓirAT // POST ScRIPTUMxviii. évfolyam / 101. szám

75

Az ilyen együtt-élők megfogalmaznak egy közös célt és együtt írják az 

együttélésre vonatkozó házszabályokat.

Az ilyen típusú együttélésre példa a budapesti SissiCrib, melynek 

tagjai még a kezdeti induláskor célként tűzték ki a személyiségfejlődést 

és az őszinte kommunikáció gyakorlását a közösségen keresztül. A cso-

portot 6 fő alkotja, a kezdeti csoportból már csak egyetlen fő tagja az 

aktuális közösségnek, ennek ellenére a kezdeti célokat minden jelenlegi 

tag is magáénak érzi.  A D54 nevű jelenleg 12 fős házközösség egy 5 fős, 

építészekből álló lakásközösségből nőtte ki magát. A csoport új albérlet 

keresésekor bukkant rá a négylakásos 11. kerületi sorház épületére, mely 

akkor irodaként üzemelt. A csapat egyszerre keresett új tagokat, illetve 

tervezte meg az átalakítást és annak folyamatait, hiszen az épületben 

nagyon kevés különnyíló szoba volt. A csoport közös kalákamunkában 

alakította ki jelenlegi élettereit, ahol minden szinten található 3 hálószoba 

egy közös konyha, étkező, nappali és egy fürdőszoba.

A rákóczi Kollektíva csapata több éve dolgozik egy, a magyar jogba il-

leszkedő, ingatlanpiactól független lakásszövetkezeti modell kidolgozásán, 

melyhez hasonlók Nyugat-Európában évtizedek óta működnek és lehetővé 

teszik az alacsony jövedelemmel rendelkezők megfizethető bérlakáshoz 

való jutását. A jogi és finanszírozási lehetőségek számbavételét és a lehet-

séges rendszer kidolgozását hasonló kelet-európai csoportokkal közösen, 

egymást támogatva és egymástól tanulva végzik. Az rK közösség tagjai a 

Társadalomelméleti Szakkolégiumban ismerkedtek meg egymással, egye-

temi éveik után és jelenleg is közeli bérleti rendszerű lakásközösségekben 

laknak. A csoport kemény magját 10-12 fő 30 év körüli fiatal alkotja, köz-

tük egyedülállók, párok és kisgyermekesek egyaránt. Ehhez kapcsolódik 

még egy tágabb 15-20 fő támogatói kör. Közülük többen tagjai a Viii. 

kerületi gólya Közösségi presszónak is, mely híres szociális érzékenysé-

géről és a közösségi projektek támogatásáról. Az elmúlt 3 évben az rK 

csoport a Közösségben élni támogatásával több potenciális üresen álló 

épület közösségük általi belakására kísérletet tett, mind a finanszírozási, 

mind az építészeti szempontokat körüljárva. Ezek között voltak kerületi 

önkormányzati-, vagy fővárosi tulajdonú és magánkézben lévő ingatlanok 

egyaránt. A közelmúltban a csapatból négyen egy háromlakásos zuglói 

magántulajdonú ingatlant vásároltak meg, a jövőben 11-en fogják a házkö-

zösséget alkotni és céljuk a bécsi példákhoz hasonló egy egyesület, vagy 

egy szövetkezet létrehozása, mely birtokolja az ingatlant.

Fontos kezdeményezés a „B oldal” csoport úttörő munkája, amely-

nek azonos életállapotú, a gyermekek felnevelését megélt tagjai egy 

10-12 lakásos co-housingot szeretnének létrehozni, másfél-kétszobás 

lakásokkal és megosztott közösségi terekkel. A „kemény magot” alkotó 

csoport az ingatlan megtalálását, jogi keretek tisztázását, finanszírozá-

si lehetőségek feltérképezését vállalta magára. Munkájuk sikere esetén 

Magyarországon létrejönne az első olyan co-housing, aminek privát alap-

egységei önálló lakások.

A bemutatott példák is jól mutatják, hogy gyorsan és egyszerűen 

bérleti formában valósítható meg egy lakás- vagy házközösség, a közös 

tulajdonlás kereteinek kiépítésén sokat kell dolgoznia a csoportnak. A 

kezdeményező csoportokkal való együttműködés során folyamatosan ta-

pasztaltuk, hogy Budapesten az ilyen jellegű szociológiailag innovatív la-

kásprojektek létrehozása a támogató környezet hiányában megnehezített. 

Összefoglalás

A Közösségben élni kezdeményezés 2012-ben a co-housingról elérhető 

tudás összegyűjtését és terjesztését tűzte ki céljául. Ennek érdekében 

tagjai előadásokat tartottak, egyetemi kurzust vezettek. Az utóbbi 1-2 

évben a figyelmük egyre inkább a Budapesten alakuló közösségek tá-

mogatása felé fordult. úgy látják, hogy jelenleg a hazai co-housing létre-

hozás terén a legfontosabb feladat megkönnyíteni a folyamatokat, amik 

nehézkesek és kidolgozásuk rengeteg energiát igényel.

Budapesti sikerek

A budapesti közösségek eddigi sikere a már létrejött lakásközösségek 

mellett, hogy több csoport viszonylag nagy energiaráfordítással, külön-

böző pénzügyi, jogi, ingatlanpiaci szakértővel konzultálva rengeteg ta-

pasztalatot gyűjtött össze a hazai megvalósítás realizálható kereteiről. 

Ezek a tanulságok ugyan összegzésre és alkalmazásra még nem kerül-

tek, de a megvalósításba belevágó csoportokat a tapasztalatcsere sok 

felesleges munkától megkímélheti.

A budapesti helyzet erősség, hogy több olyan fiatal párokból és 

egyedülállókból összeállt csoport is van, akik tagjainak többsége járt 

már külföldön működő co-housingokban, rendelkeznek a co-housingról 

tudással és lakásközösségi tapasztalattal és a későbbi lakhatásukat 

– megváltozott családos életállapotban is – így képzelik el. Emellett 

előnynek mondható, hogy a már meglévő közösségek ki tudnak termel-

ni olyan kemény magot, akiket korábbi együtt-lakás tapasztalata kap-

csol össze, s akiknek jó alapjaik vannak arra, hogy könnyen kialakuljon 

a közösségi bizalom, a konfliktusok elsimításának rendje, a döntések 

meghozásának módszere.

nehézségek, akadályok

Az induló co-housing közösségek számára a fő nehézséget az igénye-

ikhez illeszkedő ingatlanpiaci, finanszírozási és jogi környezet megalko-

tása jelenti. Az lakáspiac magas árai megnehezítik, hogy a lakásigény 

felmerülésekor a tagok – sok esetben kimondottan fiatalok – könnyen 

belépjenek egy-egy projektbe, a lakáshoz jutás hatalmas anyagi válla-

lást és elköteleződést jelent. Banki szakemberekkel konzultálva az de-

rült ki, hogy a finanszírozási lehetőségek sem ideálisak ilyen csoportok 

számára, a speciális esetre nincs kidolgozott finanszírozási modell és 

egyetlen projekt kedvéért ezt a bankok nem vállalják fel. Ezért a tagok 

vagy magánszemélyként tudnak hitelt felvenni, vagy csoportként egy 

szervezetet létrehozva, de ekkor nem jutnak hozzá a kedvezőbb, állami-

lag támogatott lakáshitelekhez.

A szervezeti forma megtalálása sem bizonyul könnyebbnek, a ma-

gyar jogi környezetben egyelőre nincs adekvát megoldása annak, hogy 

egy co-housingban mind az egyéni érdekek, mind a közösség érdekei 

egymást kiegészítve megvalósuljanak. Olyan jogi keret megalkotására 

lenne szükség, ahol az egyének berakott tőkéje értékálló, sőt, értéke 

lehetőleg az ingatlanpiac változásait követi és ahol ez az ingatlan-érték 

valamilyen módon örökölhető, ugyanakkor a közösség számára bizto-

sítva legyen, hogy meghatározhatja: ki költözik be a házba. A hazai jogi 

környezetben ilyen esetre nincs kidolgozott szabályozás. A társasházi 

törvény az egyén érdekeit védi, ahol a szabad piaci forgalom és az 

örökölhetőség megvalósul, de nem szabályozható az, hogy egy lakás 

eladása esetén a közösség dönthessen a beköltözők személyéről. Egy 

társasházban a lakások magántulajdonban, a közös terek osztatlan 

közös tulajdonban vannak. Ehhez képest a bécsi házakból ismert egye-

sületi forma jobban kifejezi azt, hogy a co-housing egésze egy közös-

ség tulajdona. ilyen, vagy ehhez hasonló jogi keretben megvalósult 

lakóházra itthon nincs precedens.

Míg Bécsben azt láttuk, hogy a pályázati rendszer támogatást, ha-

táridőt, szakmai kereteket ad a projekteknek és konkrét, erre a lakhatási 

formára alkalmas telkeket kínál fel, addig itthon az alkalmas helyszín 

megtalálása nehézkes, a csoportok sem állami, sem önkormányzati tá-

mogatásra nem számíthatnak.
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cO-HOuSiNG 
exAMPles of co-housing in ViennA And the PotentiAls of co-
hAbitAtion in budAPest 

Housing projects sponsored in Vienna, as well the experience gained from 

former attempts of creating forms of co-housing brought about a flourishing 

of the implementation of communal habitation projects in the past 15 years. 

In comparison, the situation of co-housing in Budapest is still in its early 

stage: at present getting to know the topic itself, the creation of communities, 

the preparation to establish its legal, financial conditions and surveying their 

market potentials is going on. This study is a link in this chain which supports 

the publicity and the spread of co-housing in Hungary based on the experi-

ences the group Living in a community gained in Vienna, which is shown as 

an exemplary good practice via 3 projects implemented in the past 15 years. 

Then it surveys and outlines the situation in Hungary, and also covers the 

successes and difficulties communities born now in Budapest have, includ-

ing factors facilitating and challenging them. In the end, it concludes with 

the lessons of the Viennese project that can be applied to Hungarian condi-

tions and also lists the potentials of the development of communities here. 

——
1 https://24.hu/belfold/2017/12/27/idozitett-bombakent-ketyeg-alattunk-hogy-nincs
 -allami-lakaspolitika/
2 Budapest Főváros Önkormányzata: Budapest iTS 2020, Helyzetelemző munkarész
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Bécsi tanulságok

Bécsben a már sokat emlegetett támogatott lakásépítés a legfontosabb 

azok közül a tényezők közül, amelyek hozzásegítik a közösségeket a 

co-housingok létrehozásához. Egyelőre ilyen komplex segítségre itthon 

nem számíthatunk. Van azonban számtalan olyan, co-housingok létre-

hozását segítő eszköz, amelyek Bécsben szintén adottak, s amelyek a 

már meglévő közösségek segítségével itthon is fejleszthetők. Bécsben 

mind az építészeti tervezés, a projektmenedzsment, az ingatlanfejlesztés 

és a közösségfejlesztés területén elérhető a szükséges szakértelem és 

szaktudás. Több olyan szervezet, cég működik, amelyek kifejezetten erre 

a szakterületre szakosodtak. Emellett a közösségek számára könnyen 

elérhetőek megvalósult épületek és tapasztalt lakóközösségek, amelyek 

meglátogatása segít reális jövőképet alkotni, a saját igényeket – egy 

konkrét házhoz képest – megfogalmazni és tapasztalatokat cserélni. úgy 

láttuk, hogy a félelmek legyőzésében, s így az elköteleződés kialakításá-

ban nagyon fontos szerepe van egy működő közösséggel való találkozás-

nak, ahol a kérdésekre választ lehet kapni és lehet látni, hogy a szabad-

ság és elkötelezettség hogyan fér meg egymás mellett, a tagok hogyan 

tartják a privát életet tiszteletben és mellette a közösséget életben. 

 Bécsben a projektek gördülékeny létrehozását a pályázati keretek és a 

tapasztalt irodák által kidolgozott létrehozási folyamat is jelentősen előse-

gíti. Például a Wohnprojekt Wien tervezését végző Einszueins építésziroda 

teljes folyamatmodellt dolgozott ki a co-housing projektekhez, ami alap-

ján vezetik, hogy mikor milyen lépések, mérföldkövek következnek, adott 

időben milyen szakértők bevonása, workshopok szervezése szükséges. 

 Az itthon komoly akadálynak számító finanszírozási és jogi kérdé-

sekben a bécsi projektek számára nagy segítség, hogy a már meglévő 

közösségek által kidolgozott jó mintaszerződések, átgondolt és kipróbált 

egyesületi szabályzatok hozzáférhetőek, melyek finom eszközökkel ve-

szik figyelembe mind a lakók egyéni, mind a közösség érdekeit, kitérnek 

a konfliktuskezelés eseteire és a döntéshozatal módszereire. Emellett 

energiát kímél meg az is, hogy bejáratott menete van az ingatlanfejlesztő 

cégek részvételének a folyamatokban.

a hazai fejlődés lehetőségei

A korábban felsorolt akadályok egyidejű megléte itthon nagyon kitartó 

és agilis co-housing létrehozó csapatot kíván, de a nehézségek még egy 

ilyen közösségnek is könnyen elveszik a kedvét. Az első komolyabb „pi-

lot” projekt létrehozása lesz a legnehezebb feladat, reményeink szerint 

viszont, ahogy Bécsben is láttuk, ezt később már a többi projekt köny-

nyebben követi. ráadásul egy első projekt létrejötte nem csak az érdek-

lődő beköltözők, de az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők figyel-

mét is felkeltheti, körükben a téma megítélését pozitívan befolyásolhatja. 

 úgy látjuk, hogy amennyiben a Bécsben látott segítő eszközök egy 

részét a közösségek számára elérhetővé tudjuk tenni, az akadályok szá-

mát le tudjuk csökkenteni és a terhek egy részét levesszük a vállukról, 

úgy nagyban megnő az esélye egy projekt realizálásának. Hogy miket 

lehet ez ügyben tenni? (1) Számba venni az itthon elérhető szakértőket: 

melyik közösségfejlesztő, projektmenedzser, építésziroda rendelkezik 

releváns tudással és tapasztalattal, tehát bevonása hasznos a folyama-

tokba. (2) Az itthon co-housing témával foglalkozó szakértők és közös-

ségek bevonásával a nemzetközi tapasztalatokra alapozva kidolgozni a 

létrehozás hazai környezetre adaptált folyamatmodelljét. (3) A közössé-

gek számára elérhetővé tenni a tapasztalatcserét a hazai lakásközössé-

gekkel és mentorálásra alkalmas kapcsolatot kialakítani a működő bécsi 

közösségekkel. (4) jogi szakemberekkel és a közösségek bevonásával 

mintaszerződést és mintaszabályzatot kidolgozni, mely adott esetben 

már a konkrét közösség igényeihez igazítható. (5) Banki szakemberek 

bevonásával kidolgozni olyan finanszírozási lehetőségeket, amelyek kü-

lönböző esetekben a legkedvezőbbek a csoportok számára. (6) Olyan 

adatbázist felállítani, amely co-housingok építésére alkalmas és elérhe-

tő telkeket gyűjt össze. (7) Olyan ingatlanfejlesztőket találni, akik adott 

esetben elvállalnák egy co-housing ház felépítését.

Ezen az úton apró lépésekkel haladunk, minden kezdeményezés 

gördít valamennyit a probléma megoldásának kerekén, de egy célzott 

támogatás, mint például egy európai uniós pályázat katalizátorként na-

gyobb lendületet adna a folyamatoknak. Amíg az első ház létrehozása 

felé haladunk, addig is a Közösségben élni Kezdeményezés örömmel 

veszi a megkereséseket a témában.

A bécsi tanulmányút és a cikk az emberi erőforrások Minisztériuma által 

a nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett nemzet Fiatal Te-

hetségeiért Ösztöndíj támogatásával valósult meg.
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Boldog város az okos világBan
városok az inForMációs társadaloMBan

szöveg text: Barsi Boglárka

Már a nyolcvanas, kilencvenes években előtérbe került egy 
olyan új látásmód, amely az új technológiák szerepét vizs-
gálta a városok szerkezetében, működésében, tervezésében. 
Létrejött az információs társadalom elmélete, melynek közép-
pontjában elsősorban az információs és kommunikációs tech-
nológiák (IKT) elérhetősége, jelenléte és azok minősége állt.

Az információs társadalomról való gondolkodás úgy vált egyre álta-

lánosabbá, hogy közben maga az információs társadalom fogalom is 

meglehetősen ellentmondásos volt (élő–Pintér 1999). Ennek ellenére a 

fogalmat nem csak a tudományos, hanem a közéletben is előszeretettel 

használták. Más, az információs társadalomhoz köthető jelenségeket 

vizsgáló koncepciók már ennél korábban is megjelentek, mint a poszt-

indusztriális társadalom (Bell 1973), vagy a posztkapitalista társadalom 

(Drucker 1993).

Az okos városok fogalmának megjelenése is az 1980-as évekre te-

hető. Kezdetben az információs társadalomnak az infrastrukturális és 

gazdasági aspektusait hangsúlyozták. A 21. század elejére jelent meg 

egy olyan újfajta gondolkodás, melyben a technológia már nem cél volt, 

hanem eszköz; a települések, különböző közösségek, az üzleti élet sze-

replői és a lakosság egymással együttműködve egy innováció alapú, 

részvételen alapuló tervezést valósítottak meg, melynek célja az erő-

források hatékony felhasználása, alacsony energiafogyasztás, és végső 

soron egy „élhető” város. Ez az okos város koncepció.

A város lakóinak jólléte, boldogsága már az ókorban központi szere-

pet játszott a városról való gondolkodásban. A város nem pusztán egy 

fizikai mechanizmus, vagy mesterséges konstrukció. A várost emberek 

hozzák létre és működtetik, egy természeti termék, az emberi természet 

terméke (Park-Burgess–McKenzie 1925).

az okos város fogalma

Az okos városok fogalmának széles körű használata ellenére nincs egy-

séges, elfogadott definíció arra, hogy mit is takar az okos város. A fo-

galom tartalma nagyban függ a kontextustól, illetve a fogalmat használó 

személy, érdekhordozó hátterétől. Eredetének, kialakulásának helye sze-

rint a fogalom lehet akadémiai (tudományos kutatás), vállalati, kormány-

zati vagy a média által használt kifejezés (Mosannenzadeh–Vettorato, 

2014). A tudományos folyóiratokban és kutatási dokumentumokban na-

gyon szerteágazó az okos városok fogalma, definíciója, melyek egymás-

tól nagyon különböző jelenségeket és terminusokat fednek le. A sokféle 

létező meghatározás ellenére az bizonyos, hogy a technológiai és társa-

dalmi innováció az okos városok fogalmának egyik alapvető eleme. 

Az egyik legkorábbi definíció Halltól (2000) származik: „Az a város, 

amely a kritikus városi infrastruktúra, beleértve az utak, hidak, csator-

nák, vasút, repülőterek, kikötők, kommunikáció, vízgazdálkodás, ener-

giaellátás, és főbb épületek minden elemét és körülményeit monitorizálja 

és integrálja, jobban képes optimalizálni az erőforrásait, a megelőző és 

fenntartó tevékenységeit, valamint monitorozni a biztonsági aspektuso-

kat, miközben maximalizálja a város polgárainak nyújtott szolgáltatá-

sokat”. Az akadémiai eredetű definíciók sorában a legmeghatározóbb, 

legnagyobb hatású meghatározás giffinger és társaitól (2007) származik. 

E szerint „az okos város olyan város, mely előremutatóan és kiválóan 

teljesít hat fő területen (gazdaság, mobilitás, kormányzás, környezet, 

emberek, élet); a független, tudatos, önálló döntésekre képes polgá-

rainak képességeire és tevékenységeire, cselekedeteire épít”. Mások 

az okos város fogalmát más kifejezésekhez igyekeznek társítani: „Az 

okos város koncepció olyan fogalmakhoz kapcsolódik, mint a globális 

versenyképesség, fenntarthatóság, felhatalmazás, életminőség, melyet a 

szélessávú hálózatok és a modern információs és kommunikációs tech-

nológiák (iKT) működtetnek” (Komninos et al, 2011). A legholisztikusabb 

meghatározást Caragliu, Del Bo és Nijkamp (2011) adja az okos váro-

sokról: „mikor az emberi és társadalmi tőkébe, valamint a hagyományos 

(pl. közlekedés) és modern (iKT) kommunikációs infrastruktúrába történő 

befektetés fenntartható gazdasági növekedést és magas életminőséget 

generál, miközben az erőforrásokat bölcsen kezelik, és a kormányzás a 

város lakóinak részvételén alapul.”

Az okos városok vállalati értelmezése számtalan gyakorlati elemmel 

egészíti ki a fogalmat. Nagy multinacionális vállalatok, mint az iBM, a 

CiSCO vagy a Siemens, kidolgozták a saját okos város koncepcióju-

kat, valamint okos város applikációkat és megoldásokat. Az iT válla-

latok számára az okos város olyan komplex információs rendszerek 

kidolgozását, bevezetését és alkalmazását jelenti, melyek célja a város 

infrastruktúrájának és rendszereinek integrált működtetése. A szakpoli-

tikai koncepció és a profitmaximalizáláson alapuló üzleti modell közötti 

elmosódó határok azonban sokszor vezetnek a vállalati okos város 

koncepciók zűrzavarosságához, és számtalan etikai kérdést vetnek fel. 

Townsend (2013) érvelése szerint az olyan vállalatok, mint a CiSCO és 

az iBM „azt gondolják, hogy az okos város kezdeményezések minden 

város számára ugyanúgy alkalmazhatók. Az okos városnak hatékony-

nak kell lennie, de ezzel egy időben meg kell őriznie a spontaneitás, a 

véletlenek és társas kapcsolatok kialakulásának lehetőségét. Ha egy 

város életéből minden véletlenszerűséget „kiprogramozunk”, akkor gaz-

dag, élő organizmus helyett, egy buta mechanikus robottá alakítjuk át.” 

(Townsend 2013, 15)

Az elmúlt években a városok egyre inkább felismerték az okos 

városokban rejlő lehetőségeket, illetve az okos város koncepciót, és 

maguk is aktívan részt vettek olyan stratégiák kialakításában, melyek 

célja az „okosság” elérése, tehát az erőforrások hatékonyabb kezelé-

se és a részvételen alapuló városvezetési kihívásokra való válaszok 

megtalálása. Az okos városok „felemelkedése” segítséget nyújt abban, 

hogy javuljon a lakosságnak és más érdekhordozóknak a kormányzás-

ban való részvétele, javuljon a nyújtott közszolgáltatások színvonala 

és sikeresen valósuljanak meg szakpolitikai elképzelések a növekvő 

önkormányzati iKT használaton keresztül. Kormányzati (önkormányzati) 

szempontból az okos város egy várostervezési, városvezetési stratégia, 

melynek célja a városban élők életminőségének emelése, a környezet 

megóvása és a gazdaság fejlesztése mellett.
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a boldogság fogalma és szerepe a városok életében

Az okos város koncepció tehát a kezdeti, technológiai központúság irá-

nyából az emberközpontúság felé mozdult el, hiszen a végső cél az, 

hogy a város élhetőbb legyen, magas életminőséget biztosítson az ott 

élő polgárok számára, hatékonyan használja fel az erőforrásokat és ink-

luzív legyen. Pusztán a hatékonyság nem mindig jelent ugyanis önma-

gában nagyobb boldogságot.

A „boldogság” az „okossághoz” hasonlóan nehezen megfogható 

fogalom, ezért sokáig úgy gondolták, nem méltó arra, hogy komoly, 

empirikus felmérésekkel vizsgálják, annak ellenére, hogy a boldogság, 

mint politikai cél nagyon korán bekerült a közgondolkozásba. Már Arisz-

totelész etikájának középpontjában is a boldogság (görögül eudaimonia) 

áll, arra keresi a választ, hogy az ember a társadalmon belül hogyan 

érheti el a legnagyobb boldogságot. A modern politikai gondolkodásban 

a boldogság továbbra is központi szerepet játszott, különösen az utili-

tarizmusban, mely john Stuart Mill munkássága révén került a legfonto-

sabb célok közé. Szerinte az emberek legfontosabb célja a boldogság 

maximalizálása és a fájdalom, szenvedés minimalizálása. Ez igaz mind 

az individuum, mind a közösség szempontjából. 

A jóllétről és a boldogságról való gondolkodás azóta is ott szerepel a 

társadalomtudományokban. Layard 2005-ben született munkájában fog-

lalta össze, hogy mely tényezők határozzák meg az egyének boldogsá-

gát. A felnőtt népesség boldogságát tekintve ez hét fő tényező: pénzügyi 

helyzet, családi kapcsolatok, munka, közösség és barátok, egészség, 

személyes szabadság, személyes értékek (Layard 2005). 

A település, ahol élünk, alapvető hatással van a boldogságunkra. A 

helyek elősegítik az emberi, társadalmi kapcsolatok, a kötődések kiala-

kulását nemcsak az emberekhez, hanem a közösségekhez, a helyhez is. 

Ez a kötődés pedig nagyon fontos tényezője a boldogságnak és az élet-

minőségnek. A város boldogsága úgy definiálható, mint egy olyan kon-

cepció, mely pozitív percepciót nyújt a helynek, ahol az emberek élnek, 

arra ösztönözve őket, hogy hosszú időt töltsenek a településen és/vagy 

az eddigi tapasztalataik alapján újra úgy döntsenek, hogy ott kívánnak 

élni (Sepe 2017). Ahogy a társadalom változik, úgy változhat a tér érzé-

kelése is. Az épített környezethez kapcsolódó érzések, értelmezések mó-

dosulnak a változó társadalmi értékek mentén, a változó társadalmi-gaz-

dasági szerveződési minták és életstílus következtében (Porteus 1977). 

 Boyd Cohen 2012-ben dolgozta ki az ún. okos város kereket, amely 

megmutatja, hogy a technológia és az innováció miként teszi a városokat 

okosabbá. 2017-ben, egy teljesen más szemléletet követve a boldogsá-

got, mint végső célt helyezte már a városok vizsgálatának középpont-

jába, és alkotta meg a „boldog város hexagont”  (Cohen 2017). Ennek 

elemei a következők:

- biztonság és egészség,

- bejárhatóság és elérhetőség (a szolgáltatások könnyű elérhetősége,  

 gyalogos és kerékpáros közlekedés prioritása, közösségi közlekedés),

- tiszta és zöld (zöld területek, tiszta levegő, szabadtéri rekreációs  

 övezetek),

- közös jóllét (megfelelő oktatás, hozzáférés a megfelelő lakhatáshoz,  

 ételhez, sokszínűség),

- társadalmi kapcsolatok (barátok, segítő közösség, könnyen elérhető  

 lehetőségek más emberekkel való találkozásra),

- kulturális és civil büszkeség (kultúra, demokrácia). 

jane jacobs város-gondolkodó már 1961-ben úgy érvelt, hogy a város 

fizikai megjelenésének, designjának nagy szerepe van abban, hogy meny-

nyire vonzó a város. Meghatározza azt is, hogy a város biztonságos-e, 

élettel teli-e, érdekes-e. Világszerte ismert könyvében, a The Death and 

soKoldAlúAn HAsználHAtó Köztér moszKVáBAn A FrAnCiA AGenCe ter tájépítész irodA ideiGlenes térinstAlláCiójA los AnGelesBen, 2016
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Life of Great American cities-ben azt állítja, hogy a vegyes használatú 

városi területek és az aktív gyalogos élet nagymértékben befolyásolják 

egy város vonzóságát és kiemelkedő, pozitív hatással vannak a városla-

kók személyes jóllétére. Lehetővé teszik ugyanis személyes kapcsolatok, 

a közösség, felelősség kialakulásának létrejöttét, a bizalom kialakulását. 

jacobs elméletében vegyes használatú helyeknek nevezi azokat a városi 

tereket, ahol nem különülnek el egymástól a lakó, kereskedelmi-üzleti, 

kulturális, intézményi és szórakoztatási funkciók, hanem fizikailag és 

funkcionálisan is integráltan működnek (jacobs 1961). 

Oldenburg (1989) szintén megerősíti a „harmadik helyek” fontosságát. 

Az „első hely” az otthonunk, a „második hely” a munkahelyünk, a „har-

madik hely” pedig egy ezektől független közösségi tér, ahol rendszeresen 

összejöhetnek a hasonlóan gondolkodó, egymásra kíváncsi emberek. Ezek 

a terek (közparkok, kávéházak, parkok, közösségi központok, éttermek, 

kisboltok, fodrászatok stb.) társadalmi kapcsolatokat tesznek lehetővé és 

jelentősen hozzájárulnak a személyes boldogsághoz. Az autó központú 

helyek, és azok a helyek, ahol a munka és a rekreáció, bevásárlás elválik 

egymástól, negatívan hatnak a boldogságra. Putnam (2000) igazolta, hogy 

az ingázás ideje és a közösség életében való részvétel összefügg egy-

mással, minden plusz 10 perc napi ingázási idő 10 százalékkal csökkenti 

a közösség életében való részvételt. Putnam úgy véli, hogy az ingázással 

töltött idő minden másnál jobban magyarázza a társadalmi tőke nagysá-

gát. Leyden (2003) egy úgynevezett „bejárhatósági indexet” használva 

igazolta, hogy azok az emberek, akik egy gyalogosan bejárható, vegyes 

használatú területen éltek, sokkal jobban ismerték a szomszédaikat, na-

gyobb volt a beléjük vetett bizalmuk, társadalmilag és politikailag is aktí-

vabbak voltak, mint azok, akik egy autóközpontú, kizárólag lakóövezetként 

használt városrészben éltek, minden más tényező változatlansága mellett. 

 Montgomery (2013) szintén úgy véli, hogy a városok felépítése, de-

signja jelentős hatással van az ott élők boldogságára. A városokat úgy 

kell felépíteni, alakítani, hogy lehetővé tegyék a családtagok, barátok és 

akár idegenek közötti kapcsolatok erősítését, mivel ezek a kapcsolatok 

adnak értelmet az emberi életnek, és alakítanak ki kötődést a városhoz.  

 Leyden, gordon és Michelbach (2011) kutatásai tíz kiválasztott nagy-

város boldogságát megvizsgálva igazolták, hogy a városlakók önbevallás 

alapján alapuló boldogsága szoros összefüggést mutat az épített környe-

zettel és azzal, hogy milyen módon tartják karban ezeket a helyeket. 

Önmagában tehát a hatékonyság nem szükségszerűen teszi az em-

bereket boldogabbá, és az okos város kutatásokból, valamint az okos 

városok irodalmából az emberek víziója, érzései, mint perspektíva szinte 

teljesen hiányzik. Nagyon fontos annak vizsgálata is, hogy kik szorulnak ki 

az okos város vívmányokból, kik szakadnak le, hogyan érzik magukat az 

új környezetükben azok az emberek, akik ezekben az új, okos városokban 

élnek, és ezeket a kérdéseket mind ez idáig a tudományos élet kevéssé 

elemezte. A városi tér alakítására, formálására tett beavatkozások végső 

célja valójában az, hogy megváltoztassák a városlakók adott térről való 

tapasztalatát, gondolkodását. A városi környezetet úgy alakítják ki, hogy 

hordozzon megkülönböztető jegyeket, és olyan érzékszervi élményeket 

nyújtson, melyek megmaradnak az emberek emlékezetében, és boldogsá-

got, örömet adjon azoknak, akik használják ezeket a tereket (Sepe 2017). 

 A boldogság, mint fogalom vagy koncepció sokszor homályos tartal-

mú, nehezen megfogható, ezért számtalan olyan kezdeményezés szüle-

tett, mely nem a szokásos kérdőíves, hanem új, innovatív módon kívánja 

megragadni, mi teszi a város lakóit boldoggá. A Cambridge-i Egyetem 

kutatói például egy webes játékot dolgoztak ki, melynek neve: Urban-

gems. Ebben a játékban az alkotók 10 pár városi „jelenetet” kínálnak 

fel, és a felhasználóknak ki kell választaniuk, melyiket találják szebbnek, 

csendesebbnek és boldogabbnak. A felhasználói szavazatok alapján 

KoppenHáGA, európA leGélHetőBB FőVárosA yerBA BuenA AromAterápiás tetőKert, sAn FrAnCisCo



régi-új magyar építőművészet 

80

minden városi jelenetet rangsoroltak a szépség, a csend és a boldog-

ság szempontjából. Ezeket a jeleneteket a Yahoo Labs-ban elemezték 

képfeldolgozó eszközök segítségével. Az találták, hogy a zöld területek 

nagysága szorosan kapcsolódik mindhárom minőségi kérdéshez: a zöld 

terület egyaránt megtalálható volt a szépnek, csendesnek és boldognak 

talált jelenetekben. Ezután kifinomultabb képelemző eszközöket futtat-

tak, melyekkel elemezték ezeket a városi „jeleneteket” és úgy találták, 

hogy a vörös téglák és a kertek is boldoggá teszik az embereket (Quer-

cia-Schifanella-Aiello 2014).

Összegzés

Cohen szerint (2015) az okos városok legmagasabb szintje, új gene-

rációja az, melyben a városlakókkal együttműködve formálódnak, 

működnek. A város lakói aktívan részt vesznek a fejlesztési tevé-

kenységekben és minden közösséget érintő kérdésben, a megfizet-

hető lakhatástól egészen az esélyegyenlőségig. A városi polgárok 

javaslataikkal, véleményükkel alakítják és formálják a város életét. 

Ezen a magasabb szinten tehát az okos városok központi eleme már 

nem pusztán a technológia, hanem a városban élő polgár. A városok 

nem egyszerűen a gazdaság motorjai többé, hanem olyan rendsze-

rek, melyek célja az emberi jóllét növelése (Montgomery 2013). Azok 

a polgárok, akik kifejezhetik igényeiket, álmaikat a városukkal kap-

csolatban, akik úgy érzik, hogy meghallgatják a véleményüket, bele-

szólásuk lehet az épületek, a környezet, az utak, a zöld területek ki-

alakításába, elkötelezett és boldog polgárai lesznek a településnek. 

 A várostervezőknek, közlekedési és építészmérnököknek, közegész-

ségügyi tisztviselőknek és a különböző szakpolitikák irányítóinak szem 

előtt kell tartaniuk, hogy a döntéseik milyen módon befolyásolják a vá-

roslakók jóllétét. A város ugyanis nem csak az egyéni lakóhely és vállal-

kozás indítási döntések eredményeként alakuló tér, hanem számos (ön)

kormányzati politika terméke (Frug 1996, 1038). 

A városok boldogságának vizsgálatához elengedhetetlen az interdisz-

ciplináris kutatás, mert csak ilyen módon érhetjük meg pontosan, hogy 

mi tesz egy várost boldoggá, élhetővé. A kutatásoknak kiindulópontjai 

lehetnek a korábban már sikeresen kialakított városi és regionális élet-

minőségi indikátorok, melyeket a jóllét és boldogság szubjektív elemei 

egészíthetnek ki. Az ilyen kutatások, vizsgálatok lebonyolításához ugyan-

akkor különböző tudományágak széles körű összefogására (szociológia, 

regionális- és várostervezés, pszichológia, közgazdaságtan, geográfia) 

van szükség (Ballas 2013 S47).
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____
terv
PlAn____

FarkasvereM
fArkAskutAtó 
központ
—
terv és szöveg  concept and text: kővárI cseNge
—

A 20. század közepétől farkasügyben 
az országhatáron túlra terelődött a fi-
gyelem. Ez azért elkeserítő, mert egy 
olyan fajról beszélünk, amely a má-
sodik világháború végéig honos volt 
nálunk. Szerencsére az elmúlt évek 
során egyre nagyobb figyelmet fordí-
tanak a magyarországi farkaspopulá-
cióra, ugyanis hazánkban növekszik 
a szaporulattal bíró egyedek száma. 
Azonban még mindig nem kímélik 
őket, az ellenük irányuló vadászat 
jelenti számukra a legnagyobb prob-
lémát. Bár az aktuális jogszabályok 
alapján ez bűncselekménynek minő-
sül, még mindig nem fordítunk kellő 
figyelmet a farkasok védelmére.

gödöllő határában található az a terület, 

amely korábban a Magyar Filmgyártó Vállalat 

egyik természetfilm-forgatási helyszíne volt. 

Ma újváry Dóra etológus és férje, Horkai Zol-

tán, a világhírű állatkoordinátor tulajdonában 

áll, akik a Horkai Animal Training Center ve-

zetői és üzemeltetői. 

A terv fő felvetése: megengedhető-e egy 

ilyen természetközeli funkciónál, hogy az 

épített elemek direkt módon befolyásolják a 

környezetet. Egy olyan megoldás kialakítása 

volt a cél, amely a környezetbe beleolvadva, 

azzal együttműködve tud létezni. A farkasve-

rem, mint elsődleges asszociatív kép került 

középpontba. Bár a kutatóközpontban vég-

zett munkával szöges ellentétben áll a verem 

fogalma, mégis fontos szempont volt, hogy 

párhuzam alakuljon ki közöttük. Ez egy olyan 

térbeli rendszer kialakításához vezetett, amely 

lehetővé teszi az egységek rejtettségét, hatá-

roló szerkezetek nélküli működését.

A bejárat funkcionális megfontolások mi-

att a telek közepére került. Tőle jobbra gép-

kocsiparkolók kaptak helyet. A telek északi 

oldalán a gazdasági épület hagyományos tö-

mege jelenik meg. Az út túloldalán áll a tulaj-

donos és családjának lakóépülete. A bejárat-

tól távolodva, délnyugati irányban haladva az 

út mindkét oldalán kifutók találhatók, amelyek 

megjelenésükben alkalmazkodnak a központi 

kifutó és a kutatóintézet együtteséhez. Ösz-

szesen 5 db 500 m2-es kifutó került kialakí-

tásra, ahol egyenként 15 farkas helyezhető 

el. A szárazárkos rendszer alapján kialakított 

kifutók gazdasági megközelítése teherlift jel-

legű emelőkkel megoldott. Az út jobb oldalán 

lévő két kifutó közé egy ideiglenes elválasztó 

karám került, amelyhez szükség esetén csak 

mobilkerítéseket kell felállítani. A telek végé-

ben helyeztem el a terepszint alá süllyesztett 

kutatóintézetet és a központi kifutót, a ket-

tő szoros egységet képez. Az íves épület – 
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WOlF TrAp
Wolf reseArch centre

The area which was formerly a venue for 

shooting films used by the Hungarian Movie 

company is located near Gödöllő. Today it is 

possessed by an ethologist and the managers 

of a world-famous animal co-ordinator, Horkai 

Animal Training center. The main focus of the 

scheme was if it is allowed in the case of such 

a function close to directly influence the envi-

ronment by man-made components. The goal 

was to find a solution that has the potentials 

to co-exist with the environment whilst be-

ing an integral part of it. The wolf-trap as the 

primary association came into focus then. Al-

though the work carried out in the research 

centre is in sharp contrast with the very con-

cept of a trap, it was still an important con-

sideration to create a parallel between them. 

This in turn resulted in a spatial system which 

allows to keep up the concealed nature of the 

units involved so that they can function with-

out limiting structures.

amely folyamatos rálátást biztosít a központi 

kifutóra – minden oldalról körbejárható.

A kutatóközpont magába foglal minden 

olyan funkciót, amely biztosítja a faj teljes-

körű kutatását, vizsgálatát. A funkciók meg-

határozása tulajdonosi egyeztetés, valamint 

külföldi példák alapján történt. A programal-

kotásnál meghatározó volt, hogy egy racio-

nálisan szervezett, funkcionálisan tiszta rend-

szerű épület jöjjön létre. A látogatói útvonal 

az egész épületen átvezet. Ezektől a terektől, 

valamint az oktatási egységtől eltekintve az 

épületben csak a személyzet tartózkodik. Ez 

azért fontos, mert nem a bemutatás az elsőd-

leges cél. Ennek eredményeként a következő 

funkciócsoportok kaptak helyet az épületben: 

kiszolgáló egységek, genetikai labor, klinikai-

diagnosztikai labor, etológia, monitoring, ál-

latorvosi ellátás, oktatási egység.

A háromszintes épület kialakítása során 

elsődleges szerepet töltött be a kutatóintézet 

és a központi kifutó kapcsolatának optimális 

kialakítása. Így tervezés során a két szekció 

integrálódott a megfelelő működés érdekében. 
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____
passzázs
PAssAge____

3H_3 Ház
fugA, 10. 10. – 10. 24.
—
szöveg és fotó  text and photo: götz eszter
—
Huszonnégy éve működik a 3h épí-
tésziroda Gunther Zsolt és Csillag 
Katalin vezetésével. Az évfordulót egy 
kiállítással ünnepelték a FUGA-ban, 
ahol a legfrissebb munkáikon keresztül 
mutatták be sajátos építészeti gondol-
kodásmódjukat és az előző 24 évet. 

A tárlat sokféle módon járta körbe az épí-

tészcsapat tevékenységét: szövegekkel, fo-

tókkal, munkaközi makettekkel, idézetekkel, 

sőt – ami építészeti kiállításon igen ritkán 

fordul elő – még anyagmakettekkel is meg-

jelenítették az építészetüket.

Az az egyszerre érzékeny és logikus 

megközelítés, ami a 3h építészeti munkái-

ban tetten érhető, a kiállítás elrendezésében 

is jelen volt. A bejárattól párhuzamosan két 

vízszintes sáv vitt a tér belseje felé: az egyik 

a falon végigfutó időcsík, amely felvillantotta 

a 24 év munkáit – megépült és tervezett épü-

leteket egyaránt –, vele szemben egy hosszú 

asztalon a munkaközi makettek sorakoztak, 

kevés felirattal, de jól beazonosíthatóan. 

Ez a „terepasztal” a munka igazi terepe, itt 

öltenek testet azok az elvek, amelyeket az 

építészek a tablók szövegeiben három kulcs-

fogalomba sűrítettek: a tér, a kontextus és a 

koncepció. A három fogalmat az építészek 

egy-egy új  munkájukhoz kapcsolva, konkrét 

anyagon bontották ki. Így a MOME éppen 

zajló bővítése a koncepció értelmezéséhez 

ad támpontokat, a fertődi Esterházy-kastély 

rekonstrukciója és kortárs elemekkel való, 

bővített átirata az építészeti tér sajátos tér-

képéhez ad útmutatót, a szegedi Dóm felújí-

tása pedig az itthon inkább térbeli értelem-

ben használt kontextus fogalmát az időbeli 

kapcsolódás mentén gondolja újra. A felna-

gyított fotók, makettek, tervrajzok mellett a 

tablókon olyan szövegrészleteket is kap a 

néző, amelyek a tervezőket inspirálták, így 

beleláthat a tervezés, a gondolkodás folya-

matába. Kivételes bizalommal fordulnak a 

3h építészei a közönség felé azáltal, hogy 

magát a folyamatot tárják fel a kiállításon. 

Az eredményorientált kortárs építészetben 

egyáltalán nem megszokott gesztus szinte 

bensőséges, amit szépen kiegyensúlyoz a ki-

állítás racionális, visszafogott, mégis elegáns 

látványvilága.
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MarIo Botta 
szeNt tereI
locArno, cAsA ruscA,
04.02. – 08.12.
—
szöveg és fotók text and photos: szegő györgy
—

Az udvaron egy UFO-ra emlékeztető, félig 

nyitott, sátorszerű faépületben a nézőt kö-

rülölelték az építész emblematikus szakrális 

munkái. A kiállítóhely tulajdonképpen a mi-

lánói Malpensa repülőtér Botta tervezte ká-

polnájának az 1:1 arányú famodellje. Hasonló 

életnagyságú famodell úszott a Luganói-tavon 

1999-ben, Borromini születésének 400. évfor-

dulójának emlékévében: egy uszályon állt a 

római San Carlino templomának keresztmet-

szet mentén félbevágott építménye. Botta és 

Borromini „közös munkája” a legszebb építé-

szeti plasztika volt, amit valaha láttam.

A most bemutatott tizennyolc épületből 

nincs két hasonló, mind más-más módon ala-

kítja az általában tégla és kő építőanyagok-

kal tektonikus módon megkonstruált formát. 

Mégis az építészet iránt érdeklődő azonnal 

felismeri bennük Bottát, aki súlyos, tömör 

anyagválasztását úgy kommentálja: „keresem 

az anyagban azt a kifejezést, őserőt, ami az 

architektúra gyökereihez elvezet”. A gyöke-

rekhez hozzátartozik, hogy Ticino – a kiállítás 

helyszíne – Botta szülőföldje. A tárlat kiemel-

kedő „műtárgyai” a Santa Maria degli Angeli 

(Monte Tamaro, 1990), a San giovanni Battis-

ta templom (Mogno, 1994), az Èvry katedrá-

A svájci fesztiválváros nyüzsgésében 
egy módos középkori polgárház, a 
Casa Rusca földszintjére és udvará-
ra idén nyáron beköltözött a csend. 
A 75 éves Mario Botta tizennyolc 
megvalósult templomát mutatták be 
itt nagyméretű fotókkal, rajzokkal és 
modellekkel.

lis (1995), a Cymbalista zsinagóga (Tel Aviv, 

1998), a Santo Volto templom (Torino, 2006). 

 A 15 évesen egy luganói építésztechni-

kumban tanulmányait elkezdő, majd felső-

fokon Velencében folytató építész a világ 

számos egyetemén tanít, sokféle építészeti 

kitüntetés birtokosa. A világ négy sarkából 

20 jelentős építész jött el a születésnapi ver-

nisszázsra köszönteni az alkotót, akinek „az 

építész alkotómunka a banalitással szembeni 

ellenállás eszköze”.
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mArio BottA: Borromini rómAi sAn CArlo Alle QuAttro FontAne templománAK mAKettje A luGAnói-tAVon, 1999

A dél-KoreAi nAmyAnG-BAn épülő miAsszonyunK KAtedrális látVányterVe

A sVájCi tiCinóBAn épült Keresztelő szent jános templom mAKettje
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rejtett 
törtÉNetek
Az életreforM-
MozgAlMAk és A 
Művészetek
MűcsArnok, 2018. 
10. 06. – 2019. 01. 20.
—
szöveg text: götz eszter
fotók photos: MűcsarNok
—
A Műcsarnok új kiállítása a moder-
nizmus „másik” oldalát tárja fel: Ma-
gyarországon először mutat átfogó 
összképet a 19. század utolsó har-
madában megindult életreform-moz-
galmakról, valamint ezek kapcsolatáról 
a művészet egyes területeivel.

Az elnevezés (Lebensreform, life-style reform) 

azoknak a „fin de siècle” időszakában virág-

korukat élő modernizációkritikai mozgalmak-

nak a nemzetközi összefoglaló elnevezése, 

amelyek közös jellemzője a természethez 

való visszatérés, az öngyógyítás, valamint az 

elveszett kozmikus teljesség és a spiritualitás 

keresése. Ezek a mozgalmak (a kertváros-épí-

tő, földreform-, antialkoholista, továbbá vege-

táriánus, természetgyógyászati, testkultúra-, 

illetve az ezekhez kapcsolódó különböző új 

vallásos, társadalomreformer és művészeti 

törekvések) ember és természet, ember és 

munka, ember és isten kapcsolatát a „mene-

külés a városból" civilizációkritikai jelszavával 

összehangoló, sokszínű, gyakran egymással 

is vitázó együttesét alkotják. Az életreform-

mozgalmak elemei később újra feltűnnek majd 

a hatvannyolcas mozgalmak, majd a New Age 

nyomán kibontakozó vallási, politikai, gazda-

sági reformelképzelésekben, valamint kortárs 

művészeti irányzatokban is.

A rendkívül gazdag tudásanyagot feldol-

gozó kiállítás a korszak jelentős közép-eu-

rópai és magyar festői – Csontváry Kosztka 

Tivadar, Aba-Novák Vilmos, gulácsy Lajos, 

Mednyánszky László, a gödöllői művésztelep 

számos alkotója – mellett feltárja az építészet 

történetének egyik kevéssé közismert vonu-

latát is. Megidézi az életreform „vándorpró-

fétáinak” archaikus szimbólumokat összegző 

templomterveit és szakrális építményeit, a 

svájci Monte Verità művészházait, a Drezda 

melletti Hellerauban alapított kommuna szá-

mára épült Ünnepi játékok Házát – melynek 

színpadát a modern színházművészet egyik 

úttörője, Adolphe Appia tervezte – és a hes-

seni Mathildenhöhe különleges, josef Maria 

Olbrich és Peter Behrens tervezte műterem-

pavilonjait. Mellettük bemutatja Maróti gé-

zának az 1930-as években készített Atlan-

tisz-vízióját, amely az óriási tudásanyagot 

összegző, mintegy 500 oldalas (máig csak 

részleteiben publikált) kultúrtörténeti tanul-

mányának kiindulópontja volt.

josepH mAriA olBriCH HázA A dArmstAdti mAtHildenHöHe műVésztelepen
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HuGo reinHold KArl joHAnn Höppener, móVészneVén Fidus: Földtemplom terVe, 1901 A HellerAui FestspielHAus AdolpHe AppiA áltAl terVezett színpAdA, 1912

mAróti GézA: AtlAntis City táVlAti rAjzA, 1936 K.
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tHe UNcoMMoN 
Walk
AA visiting school 
budApest, 
08. 31. – 09. 09.
—
szöveg text: zsoldos aNNa
fotók photos: kortárs ÉpítÉszetI közpoNt
—

A 10 nap során a diákok számtalan work-

shopon, előadáson vettek részt, külföldi és 

itthoni szakmabeliek vezetésével, hazai in-

tézményekben. A FUgA és Budapest Projekt 

galéria adott helyszínt az előadásoknak, a 

KéK városi sétát tartott a diákoknak, a Hello 

Wood és az iVANKA szintén workshopokkal 

és előadásokkal járult hozzá a nyári egyetem 

programjához. Az AA Visiting School buda-

pesti programja a séta témája köré épült. A 

sétálást, mint a város megfigyelésének, meg-

ismerésének urbanisztikai, esztétikai vagy 

pszichológiai módszerét vizsgálták számtalan 

nézőpontból. A program végén a résztvevők 

építészeti, képzőművészeti alkotásokkal vagy 

írással reflektáltak az itt szerzett tapasztala-

tokra. Alkotásaikat tanáraik, vendégprofesz-

szorok és hazai szakmabeliek zsűrizték és ér-

tékelték, majd a Budapest Projekt galériában 

állították ki szeptember 9-én, a nyári egyetem 

záróakkordjaként. A kiállítás sokszínű tárgyai 

között kitűnik egy „Walker” névre keresztelt 

sétálógép, egy fából készült gurítható épít-

mény, amire felmászva a magasból szemlél-

hetjük az utcákat, kerekei között pedig mago-

kat hullajt el, ezek megjelölik a séta útvonalát, 

akár gyerekkorunk grimm-meséjében. Mint 

egy gondolati térkép, vagy napló, jelzi az 

ember útját a városban. Az elhullatott magok 

akár ki is hajthatnak. Egy másik, ugyancsak 

szokatlan tárgy egy betonból készült kilátókő, 

amely alig emelkedik ki a talajszintből: olyan 

nézőpontot biztosít, mintha lábujjhegyre áll-

nánk. Séta közben megbotlaszt, nézőpontvál-

tásra kényszerít. A többi alkotással október 

10-19. között a Kortárs építészeti Központban 

a Design Hét keretein belül lehetett találkozni. 

ÉpítÉsI terület
Architecture 
uncoMfortAble 
Workshop, szeder-
kényi lukács
—
szöveg text: zsoldos aNNa
fotók photos: HIdegszoBa stúdIó
—

Egyik átjárható a másikból, a határok elmo-

sódnak, mivel a galéria tulajdonosai egy la-

kásban laknak a kiállítótérrel. A látogatók e 

kettősségbe érkeznek. 

Az Architecture Uncomfortable Workshop 

építésziroda egyik alapítója, Szederkényi 

Lukács építész a galéria falai között szept-

emberben átmeneti teret hozott létre. A ki-

állítás egy készülő szoba illúziója volt, egy 

performansz, amelynek főszereplője a tér. A 

projekt a kiállítótér padlójának felcsiszolá-

sának apropóján jött létre, amit Szederkényi 

maga végzett el. A fizikai munka tere lett a 

kiállítás és annak témája. A térbe való be-

A Hidegszoba Stúdió a Dob utca egyik 
19. századi bérházának legfelső eme-
letén működő lakásgaléria. Olyan hely, 
ahol a magántér és a közös tér összeér: 
a művészet tere és az élet tere is egyben. 
 

A londoni AA School of Architecture 
augusztus végén, szeptember elején 
Budapesten tartotta nyári egyetemét, 
amely The Uncommon Walk vagyis „A 
szokatlan séta” nevet viselte.
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MarIo Merz: 
Igloos
pirelli hAngAr-
bicoccA, Milánó, 
2018. 10. 25. – 
2019. 02. 24.
—
szöveg text: BotzHeIM BálINt
—

Több mint 30 darabot állítanak ki a Pirelli han-

gár hatalmas tereiben. Merz 1968-tól kezdve 

készített iglukat, számára ez világ-szimbólum 

volt, s egyben a gyógyító mágia eszköze, 

mellyel a természet és az ember alkotta világ 

harmóniáját kívánta újrateremteni – már akkor. 

A művész mint nomád – írta róla germano 

Celant művészettörténész, aki a Mario Merz-

hez hasonlóan alkotó, a nomád művészettől 

inspirált művészeket az általa javasolt (és ké-

sőbb elterjedt) arte povera irányzatba sorolta. 

Az iglu mint hajlék archetípus az ember által 

épített környezet metaforája, Merz szándé-

kosan ütközteti természetből vett elemekkel, 

lépés előtt, egy kartonnal letakart előtérben 

a látogatónak le kellett venni a cipőjüket. 

Akár egy mecsetben, de míg ott ez vallási, 

megtisztulási gesztusként értelmezhető, itt a 

galéria frissen csiszolt padlójának természe-

tes felületével való érintkezést tette inten-

zívebbé, anyagszerűbbé. A tér többi része 

üresen állt, kiállítási tárgyak nélkül. A szoba 

közepén csupán egy fekete zsák volt látható, 

amiben a felcsiszolt padló törmelékeit gyűj-

tötték össze. A terem egyik szögletében a 

kiállító analóg kamerával készült képei vol-

tak kivetítve. A fotók építkezések közben 

készültek, építési anyagok, téglák, szerszá-

mok, eszközök részleteit ábrázolták. A leta-

kart padlójú előtér, a törmelékkel teli zsák 

mind egy épülő tér kellékei voltak. A kiállítás 

önmagában a fizikai munka terét mutatta 

be, ennek a folyamatnak egy lezárult és egy 

jelenlegi fázisát. Mikor lesz kész, befejezett 

egy alkotás egy épület vagy egy belső tér? 

Az építési területek időleges, átmeneti, válto-

zó terek. A munka helyszínei, s nem az életé; 

nem lakhatók, még nem használhatók. Fou-

cault-i értelemben vett heterotóp terek. A Hi-

degszoba Stúdió performanszának lényege a 

térmódosítás volt, egy megkomponált, épü-

lő terület köztes állapotainak megjelenítése. 

Milánóban, Mario Merz (1925–2003) 
szülővárosában nyílik a művész emlék-
kiállítása, amely az életmű legmegha-
tározóbb objektjére, az iglura fókuszál. 

sárral, ágakkal, szőrrel – összegyógyítja, ami 

szétszakadt. Ugyanakkor a tartóvázig lecsupa-

szított iglu a kint és a bent fogalmát is egyesíti, 

konceptuális objekt, de már a megvalósítást 

is magában hordozza. Az iglukat sokszor per-

formansz keretében építette.  Merz 1970-től 

kezdve a természet alakító erőinek matemati-

kai összefüggéseit kutatta, s jelenítette meg az 

iglukon a Fibonacci-számsor elemeivel. A kiál-

lítás áttekintést nyújt Mario Merz munkásságá-

ról, múzeumokból és magángyűjteményekből 

kölcsönözték az iglukat, melyek most először 

láthatók egy helyen ilyen nagy számban.

mArio merz sVájCBAn, A sCHAFFHAuseni GyűjteményéBen
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régi-új magyar építőművészet 

a seBessÉg 
FIlozóFUsa
in MeMoriAM pAul 
virilio 1932–2018
—
szöveg text: BotzHeIM BálINt
—

Művészetet tanult a párizsi école des métiers 

d'art-on, elsősorban az üvegművészet foglal-

koztatta. Az 1950-es években Henri Matisse 

mellett dolgozott templomi ólomüvegeken. Az 

évtized vége felé a fenomenológia felé for-

dult, rendszeres hallgatója volt jean Merleau-

Ponty előadásainak. építészeti tevékenysége 

a Claude Parent-nel való együttműködésében 

csúcsosodott ki. Közösen tervezték az ún. 

Bunkertemplomot (Sainte Bernadette de Ban-

lay, 1963–1966), tiltakozásképpen a nukleáris 

fegyverkezés ellen. Az épület makettje 2000-

ben Budapesten is látható volt, a Műcsarnok 

Világépítészet című kiállításán. Parent-nel kö-

zösen megalapították az Architecture Princi-

pe építészcsoportot és folyóiratot. Ebben az 

időszakban dolgozott Parent irodájában jean 

Nouvel is, akire nagy hatással voltak a két 

mester gondolatai.

Virilio számára a nemzetközi hírnevet az 

1977-ben megjelent Sebesség és politika 

című esszékötete hozta meg. Ebben fejtette 

ki a dromológia, vagyis sebességtan elméle-

tét, amellyel a folyamatosan gyorsuló fejlődés 

társadalmi veszélyeire hívta fel – már akkor 

– a figyelmet. Másik fontos elméleti konst-

rukciója a „háborús modell”, amely szintén 

nagy hatást fejtett ki az építészek és a város-

tervezők között (lásd Ekler Dezső: Térrablás 

és mozgósítottság, in: Utóirat 2005/5.) Virilio 

1975-ben társkurátora volt a Bunker Arché-

ologie kiállításnak, mely az Atlanti Fal bun-

kereivel foglalkozott. Tanári tevékenysége 

A most elhunyt Paul Viriliót elsősorban 
filozófusként, teoretikusként ismerjük. 
Ő azonban következetesen urbanistá-
nak vallotta magát. 

is jelentős volt, 1968-ban az école Spéciale 

d'Architecture tanárává választottak, 1998-tól 

kezdve a European graduate School-on veze-

tett kurzusokat. Írói munkásságának eredmé-

nye több mint 32 könyv, az utolsó 80 éves ko-

rában jelent meg. Nagy hatású életműve ma 

is aktuális, érdemes forgatni finom iróniával 

átszőtt, jövőbe látó írásait. 2018. szeptember 

10-én búcsúzott el ettől az élettől, hatalmas 

űrt hagyva maga után a posztmodern utáni 

világállapotról való gondolkodásban.

pAul Virilio és ClAude pArent: st. BernAdette BunKertemplom, neVers, 1966

pAul Virilio 1993, Fotó: despAtin & GoBeli/leemAGe

pAul Virilio és ClAude pArent: st. BernAdette BunKertemplom, neVers, 1966
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  a Fuga trezor termének fekete 

falai között nyílt meg a MoMe Építé-

szeti intézetének rajzi kiállítása. a rajzi 

kurzusok több éves termése látható 

a kiállításon, több évfolyam diákjai-

nak munkái kaptak helyet, közöttük 

tanáraik egy-egy képe is felbukkan. a 

munkák technikai és tematikai szem-

pontból is sokfélék. hol vázlatfüzete-

ket láthatunk, hol építészeti skicceket, 

formatanulmányokat, pasztellképe-

ket, tájképeket, tértanulmányokat: 

az építészeti gondolkodás leképzé-

seit. a szabadkézi rajz az építészet 

folyamatának origója. Mezei árpád 

építészetelmélete az építészeti ter-

vet totalitásként értelmezi, a skicc, a 

vázlat az, ami konzerválja az originális 

gondolatot, a tervező kiindulópontját. 

a kiállítás láttán arról is meggyőződ-

hetünk, hogy az építészeti rajzoknak 

önálló művészeti értéke van, szinte a 

megépült épület lelkét hordozzák.

zsoldos anna

A rAjz ereje
Kiállítás a MOMe Építészeti
Intézetének rajzi anyagából
FuGA, 10. 08. – 22.

www.meonline.hu

OrszágOs FőÉpítÉszI
KOnFerencIA
Kaposvár, 2018. 08. 22 – 24.

www.meonline.hu

   Építészet – Közösség – Közélet 

címmel kaposvárott tartották az idei, 

sorrendben XXiii. országos Főépíté-

szi konferenciát. a háromnapos ren-

dezvény előadásai és szekcióülései a 

főépítészek aktuális feladatai mellett 

a városmarketing, városarculat, a 

várostervezés és a közösség közötti 

kommunikáció témáját járták körül. a 

konferencia vándorzászlaját kaposvár 

város részéről dér tamás alpolgár-

mester és l. Balogh krisztina főépí-

tész adta át a jövő évi helyszín, tihany 

község képviselőinek, varró jános 

alpolgármesternek, salánki sándor-

nak a tihanyi Borrend elnökének és 

Bujdosó judit főépítésznek, salamin 

Ferenc, az országos Főépítészi kol-

légium elnöke jelenlétében.

a konferencián átadták 2000-ben 

alapított Év Főépítésze díjat is, amely 

évente két kategóriában adományoz-

ható elismerés. az Év Főépítésze dí-

jat aktív főépítész, míg a Főépítészi 

Életmű díjat a szakmáját hosszú ideje 

gyakorló, illetve nyugdíjba vonult kivá-

ló főépítész kapja. 2018-ban főépítészi 

életmű-díjat Mészáros jános okl. épí-

tészmérnök, jász-nagykun-szolnok 

megye önkormányzati főépítésze több 

évig hajdú-Bihar és szabolcs-szat-

már-Bereg megye önkormányzati fő-

építésze kapott. az Év Főépítésze díjat 

Bánkuti Melitta, Barcs város főépítésze, 

valamint öveges lászló, kecskemét 

megyei jogú város főépítésze kapta. 

forrás: országos főépítész 
Kollégium

   a győr-Moson-sopron Megyei 

Építész kamara folytatja a megye 20. 

századi építészeti örökségét bemutató 

kiállítássorozatát. a templomok (2014) 

és a lakóépületek (2016) után most a 

kiemelkedő (világi funkciójú) középü-

letek kerülnek sorra. a válogatás a 

harmincas évek elejéről indul, amikor 

a modern forma- és téralkotás meg-

jelenik a régióban, míg a végpontján 

a szocializmus éveinek utolsó, nagy 

léptékű fejlesztései állnak.  

a tárlat a kérdéssé formált cím közös 

megválaszolására is hív: mennyiben 

váltak ezek a középületek maradandó, 

közös építészeti értékeinkké? Mennyi-

re állták ki az idő próbáját, mennyire 

ismerjük fel ma az értékeiket? törek-

szünk-e megőrzésükre, vagy inkább 

átlépünk rajtuk, és újakat építünk? 

közvetett módon az építészeti kifeje-

zés és az alaprajzi szervezés alapján 

azt is vizsgálhatjuk, mennyire és mikor 

szolgál egy-egy épület(típus) egyfajta 

ideológiát, vagy mennyiben általános 

érvényű a formálása. 

a téma rendkívül szerteágazó; szám-

talan példa közül válogathattunk. vé-

gül mintegy hatvan épületet mutatunk 

be, amelyeket funkcióik szerint hét 

egységre osztottunk. a válogatásnál 

nem a teljességre törekedtünk, ha-

nem arra, hogy az egyes tematikákon 

belül egyfajta áttekintést adjunk jel-

legzetes példák segítségével. Mind-

ezt fekete-fehér, archív képek és (erre 

az alkalomra készült) színes felvéte-

lek segítségével, amelyeket tervek, 

makettfotók egészítenek ki, sőt több 

Közös MOdern? 
20. századi középületek 
győr-Moson-sopron Megyéből
2018. 10. 12. – 11. 08.

www.meonline.hu

BOntA jánOs 
1921–2018

www.meonline.hu

   97 esztendő korában elhunyt  

dr. Bonta jános építészettörténész, 

prof. emeritus, a tudomány doktora, 

ybl-díjas építész-teoretikus, építésze-

ti író. 1950-ben szerezte építészmér-

nöki diplomáját a Budapesti Műszaki 

egyetemen. húsz éven át a Weichin-

ger károly által vezetett tanszéken 

tervezést tanított. harminc éve tart 

előadásokat a kortárs építészetről a 

BMe Építészettörténeti és elméleti 

intézetében. számos kritikája, elmé-

leti-esztétikai tanulmánya jelent meg, 

több könyvet is írt. 

impozáns publikációs listája 1950-

nél kezdődik és 2015-ig tart. utolsó 

könyve, A magyar építészet egy kor-

társ szemével, 1945–1960 87 éves 

korában, 2008-ban jelent meg. elő-

ző, rendkívül alapos és átfogó kor-

szakmonográfiája Modern építészet 

1911–2000 címmel látott napvilágot. 

az erről szóló elemzésében szentpé-

teri Márton írt írt: „…a modern épí-

tészet hőskora idején, 1921-ben szü-

letett professzor, aki vitathatatlanul a 

modern igézetében alkotott fiatalabb 

korában – könyvet írt például az épí-

tészet és tömegtermelés kérdéséről 

(1963), ludwig Mies van der rohe-

ról (1974) vagy a skidmore–orwings–

Merill alkotta soM-ról (1982) –, lelki-

ismeretes odaadással, sok kortársát 

megszégyenítő éleslátással beletanult 

ugyan a posztmodern diskurzus já-

tékszabályaiba, és értően alkalmaz-

za is azokat, ám a modern kitartó 

híveként bátran fogalmazza meg a 

FotóK: szemerey BenCe

FotóK: mezősi KristóF Az éV Főépítésze díj idei díjAzottjAi, Fotó: iFj. lőrinCz FerenC

eredeti, a hatvanas években készült, 

és mostanra felújított, nagyméretű 

makettet is bemutatunk. 

szervező: győr-Moson-sopron Me-

gyei Építész kamara, kurátor: hart-

mann gergely

forrás: moderngyor.com

posztmodern intermezzó jellegét, és 

teszi a modernség befejezetlen prog-

ramjának folytathatóságát tankönyve 

alapelvévé. Bonta professzor hosszú 

évtizedek tapasztalatán alapuló böl-

csessége kifejezetten üdítően hathat 

a hazai intellektuális élet jó néhány 

szereplőjének nyelvhasználatára…”

Bonta jános munkássága egyetemi 

oktatóként és építészettörténészként 

egyaránt nagy hatással volt a követ-

kező generációkra.

Götz Eszter
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HÍrEK

nagy csaba, potzner ferenc és tokár 
györgy a magyar építészet és építőművé-
szet kategóriájában kapott prima primissima 
jelölést.

a robert gutowski architects 3. helyezett 
jekatyerinburgban a szverdlovszki Építés-
ügyi és infrastruktúrafejlesztési Minisztérium 
által az állami akadémiai Filharmonikusok új 
koncerttermére kiírt nemzetközi tervpályáza-
ton. az 1600 fős koncertterem és a 350 fő 
befogadására alkalmas kamaraterem akusz-
tikai kialakítása az arató akusztikai kft. és a 
dán gade & Mortensen akustik a/s közre-
működésével készült. a gutowski robert 
által vezetett csapat pályázati tervében egy 
világszínvonalú hangversenyterem létrehozá-
sát célozta meg, mely pragmatikus épített és 
városi környezetével, pulzáló közösségi prog-
ramjaival szervesen integrálódik a város kultu-
rális életébe. az alkotóközösség az elismerést 
a magyar építész- és mérnöktársadalom si-
kerének is tartja. a terveket gutowski robert, 
anders chr. gade phd, arató Éva, kovács 
hunor lászló, szokolay Béla ákos, dely-
steindl Barnabás, Bollók gáspár, korcsák 
jeliszej, kovács apor, Balogh zsombor, Borsi 
gergely, hallur johannessen, thomas Bart-
hold és Budavári attila készítették. az 1. díjat 
a brit zaha hadid architects hozta el, mögötte 
a római székhelyű alvisi kirimoto végzett. a 
tervpályázat zsűrije az Építésügyi Miniszté-
rium szakembereiből, építészekből, neves 
karmesterekből és a filharmonikus zenekar 
képviselőiből állt. az eredmény kihirdetésével 
egyidejűleg a város vezetése jelezte, még nem 
döntötték el, hogy az első három helyezett 
tervei közül végül melyik terv valósulhat meg. 

lezárult az Új Közlekedési múzeum nem-
zetközi tervpályázatának előminősítési sza-
kasza: a 11 meghívott építésziroda mellett 
négy újabb pályázó kapott lehetőséget a 
megmérettetésen való részvételre. az Északi 
járműjavító területén megvalósuló, nagysza-
bású kulturális fejlesztésre kiírt pályázat világ-
szerte nagy érdeklődést váltott ki, összesen 
90 érvényes részvételi jelentkezés érkezett. 
a múzeum a pályázat kiírását megelőzően 
tizenegy neves hazai és világhírű külföldi épí-
tészirodát kért fel a részvételre. a fennmaradó 
négy helyre bármely tervező jelentkezhetett, 
aki teljesítette ugyanezen szakmai kritériumo-
kat. a világ minden tájáról és Magyarországról 
beérkezett 90 érvényes részvételi jelentkezés 
közül az előminősítési szakasz végén a mú-
zeum négy sikeres jelentkezőt választott ki – 
a beadott referenciák rangsorolása alapján –, 

akik csatlakozhatnak a tervezési szakaszba 
bejutó tizenegy meghívotthoz. a nemzetközi 
tervpályázat eredményhirdetése 2019 első 
negyedévében várható.

DÍjAK

ina 2018-as Év háza díjat családi ház és 
lakóépületek kategóriában Kovács D. Bar-
nabás építész vehette át dörgicsére tervezett 
nyaralóépületéért, míg középület kategóriában 
Berecz tamás és Batári attila vizafogói 
tours-i szent Márton plébániatemplomának 
rekonstrukciója nyert.

a Mesteriskola és a MÉsz 2005-ben közösen 
alapított szendrői jenő díjat idén fábián gá-
bor és fajcsák Dénes (arkt építész stú-
dió) vehették át építészeti munkásságukért és 
közösségszervező tevékenységükért.

a Magyar Építész kamara és a Magyar Épí-
tészek szövetsége által meghirdetett diplom-
adíj pályázatra az idén 92 pályamű érkezett. 
diplomadíjat kapott: lakner lóránd lászló, 
Kelemen edmond istván, ungerhofer Dá-
niel, Breuer-lábady anna, Juhász Haj-
nalka, magyari andrea, zsíros renáta, 
zrena zoltán. a graphisoft támogatásával 
építész fődíjat mészáros mónika nyerte el. 

Magyar Formatervezési díjat nyert az iglói-
nagy péter és nagy ádám által tervezett 
WiWe ekg-készülék. terv kategóriában cso-
ma sarolta és Horváth máté Mix karszékét, 
valamint németh lászló és varga Dénes 
flexo nyomdagépét jutalmazták. a diákmun-
kák közül révész eszter textilkollekciója és 
pákozdi rebeka hátizsákja nyert díjat. az 
eMMi kultúráért Felelős államtitkárságának 
különdíját az Üveges péter, Bolega atti-
la és nádasi gábor által tervezett Bogányi 
grand piano B-292 nyerte el, diák kategóriá-
ban az eMMi megosztott különdíját serflek 
máté plakátsorozata és veszprémi gabriel-
la cipőkollekciója nyerte. a Magyar Formater-
vezési tanács különdíjasa a reiner györgy 
által fejlesztett mobiljurta-rendszer lett. szabó 
márton újgenerációs vízadagoló berendezése 
nyerte el a szellemi tulajdon nemzeti hivata-
lának különdíját. az idei design Management 
díjban a sixay furniture részesült, akik az 
európai bútortervezési hagyományt továbbö-
rökítő, időtálló designértéket felmutató tömör-
fa bútoraikról váltak ismertté. a szellemi tulaj-
don nemzeti hivatala különdíjában részesült 
a Julius K9 – K9-sport Kft., a herendi 
porcelánmanufaktúra zrt. különdíját, a fiatal 
iparművészek stúdiója egyesület kapta.

gratulálunk minden díjazottnak!

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ Bacon, Freud és a londoni iskola 
 festészete. Mng, 2019. 01. 13-ig
∙ 1971: párhuzamos különidők. 
 kiscelli Múzeum, 2019. 02. 28-ig
∙ nyelvrokonok. Észt-magyar kortárs 
 művészeti kiállítás. 
 ludwig Múzeum, 2019. 01. 06-ig
∙ rövid címek. salla tykkä kiállítása. 
 ludwig Múzeum, 2019. 01. 06-ig

∙ Élő magyar festészet. 
 kepes intézet, eger, 11. 13-ig
∙ csontó lajos és gábor imre kiállítása.  
 újlipótvárosi klub-galéria, 11. 23-ig
∙ ezek a legszebb éveink? 
 ModeM, debrecen, 11. 18-ig
∙ Monsanto® – Mathieu asselin fotókiállítása. 
 toBe gallery, 12. 08-ig
∙ szigorúan ellenőrzött nyomatok. a magyar 
 sokszorosított grafika 1946–1961 között. 
 Miskolci galéria, Miskolc, 11. 24-ig
∙ rákóczy gizella: transzparens labirintus.  
 új Budapest galéria, 11. 18-ig
∙ Magyar gábor kiállítása. vigadó, 11. 18-ig 
∙ Weegee, a híres. 
 Magyar Fotográfusok háza, 2019. 01. 20-ig 
∙ Mesés bábok – bábos mesék. arany 
 jános művei és a bábtechnikák. 
 petőfi irodalmi Múzeum, 2019. 03. 24-ig

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

anglia
∙ invisible landscapes: environment. royal  
 academy of arts, london, 2019. 02. 20-ig 

ausztria
∙ roland rainer (un)disputed. 
 azW, Bécs, 11. 26-ig
∙ neues Bauen in tirol 2018. 
 architektur und tirol, innsbruck, 12. 22-ig
∙ asmara – the sleeping Beauty. 
 architektur und tirol, innsbruck, 12. 22-ig
∙ egon schiele. 
 Belvedere, Bécs, 2019. 02. 19-ig

Belgium
∙ léon stynen. 
 desingel, antwerpen, 2019. 01. 13-ig

Csehország
∙ aFF architekten. gallery of contemporary  
 art, České Budějovice, 12. 11. 27. – 12. 30. 

Dánia
∙ elemental. louisiana Museum of Modern  
 art, humlebæk, 2019. 02. 17-ig
∙ ove arup and the philosophy of total  
 design. d a c, koppenhága, 2019. 02. 17-ig 

franciaország
∙ tutto ponti: gio ponti archi-designer. Musée  
 des arts décoratifs, párizs, 2019. 02. 10-ig 

Németország
∙ ppag architects: von der neuen schule.  
 architektur galerie Berlin, 12. 15-ig
∙ international highrise award 2018. 
 daM, Frankfurt, 2019. 03. 03-ig

olaszország
∙ Mario Merz: igloos. pirelli hangarBiocca,  
 Milánó, 2019. 02. 24-ig
∙ l’aqua microscopio della natura: il codico 
leicester di leonardo da vinci, Firenze, uffizi 
galéria, 2091. 01. 20-ig
∙ low Form. imaginaries and visions in the  
 age od artifical intelligence. 
 MaXXi, róma, 2019. 02. 24-ig

oroszország
∙ Bauhaus imaginista. garage Museum of  
 contemporary art, Moszkva, 11. 30-ig

Portugália
∙ haus Wittgenstein: art, architecture & phi-
losophy. Maat, lisszabon, 2019. 02. 25-ig

PÁLYÁZATOK

Budakalász magja pályázat
a Magyar Művészeti akadémia Építőművé-
szeti tagozata „Budakalász magja – 2018” 
címmel meghirdette nyílt, építészeti temati-
kájú pályázatát. a pályázati kiírás tartalmi, 
építészeti-tájépítészeti eszközökkel megfo-
galmazott javaslattétel Budakalász kálvá-
ria-domb terület hasznosítására. a korábbi 
évekhez hasonlóan pályázatot 40. életévüket 
be nem töltött, építőművész, építészmérnök, 
építész, belsőépítész végzettségű személyek 
adhatnak be.
Beadási határidő: 2018. november 30.
további információ: http://www.mma.hu/
palyazatok

anna-réti miséző-, emlékhely pályázat
esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
hivatala és Budapest Főváros Xii. kerület 
hegyvidéki önkormányzat pályázatot hirdet 
Budapest Főváros Xii. kerület hegyvidék 
anna-réti miséző-, emlékhely koncepcióter-
vének elkészítésére. 2020-ban Budapesten 
kerül megrendezésre az 52. eucharisztikus 
világkongresszus, amely egy nemzetközileg 
is nagy figyelemnek örvendő rendezvény. 
Budapest Főváros Xii. kerület hegyvidék a 
normafai helyszínnel a világ királynője en-
gesztelő kápolna emlékével kapcsolódhat 
a kongresszus során tervezett eseményso-
rozathoz. a szándék egy olyan építészeti, 
tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) jel-
ként mutatkozó, kis szabadtéri misézőhely, 
szabadtéri oltár létrehozása, amely a kong-
resszusi eseményen túl az anna-réten átfutó 
nyugat-keleti (Máriacell-csíksomlyó) és az 
észak-déli (csesztohova-Mejdugorje) Má-
ria-zarándokutak találkozásában egy indu-
ló-érkező pihenőhelyként is alkalmas lehet. 
a pályázat célja olyan ötletek, javaslatok 
összegyűjtése, amely alapja lehet a látomás 
emlékéül szolgáló, időszakos használatú sza-
badtéri miséző-, emlékhely jövőbeli konkrét 
tervezési programjának, koncepciójának.
Beadási határidő: 2019. január 15. 16:00
Bővebb információ: https://www.hegyvidek.
hu/annaret-palyazat

el parque de la Musica – nemzetközi pályázat 
sevilla mint andalúzia fővárosa reprezenta-
tív pontja a régiónak. a város placa ponce 
leon nevű, parkosított részére új kulturális 
közteret terveznek építeni, melynek kialakítá-
sára nyílt, nemzetközi pályázatot hirdetnek. 
a pályázat célja egy a dél-spanyol identitást 
megőrző, de szemléletében modern köztér 
kialakítása, ahol kiállításokat, műhelyeket és 
előadásokat lehet látogatni. Építészhallgatók, 
és szakmabeliek jelentkezését is várják, illet-
ve csoportban és egyénileg is lehet indulni. 
szeptember 10. és november 25. között 30 
euró a nevezési díj csoport esetében, egyéni 
jelentkezőknek 20 euró. ezután 40, illetve 25 
euróra növekszik az összeg.
Beadási határidő: 2018. január 7. éjfél
további információk: https://archicontest.
net/2018/04/21/sevillacall-el-parque-de-la-
musica-theme/

____
Hírek
neWs____
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____
ÉpítÉszek

Architects____

NAgY CSABA
építész

diploma // degree

1987 BMe Építészmérnöki kar
1989 gustav peichl Mesteriskola 
képzőművészeti akadémia, Bécs

válogatott munkák // selected projects

richter gedeon uszoda, 
Budapest, 2009
pannónia általános iskola re-
konstrukció, Budapest, 2009 
révész utcai rendelőintézet, 
Budapest, 2009
irodaház, szabadság tér, 
Budapest, 2011
100 lakásos passzívház, 
Budapest, 2013
richter gedeon raktárhomlokzat, 
Budapest, 2014
Meséskert óvoda, Budapest, 2015 
hotel Moments, Budapest, 2016
palatinus strandfürdő rekonst-
rukció, Budapest, 2017
láng Művelődési központ, 
Budapest, 2018

díjak // Awards

2009, 2010, 2017 Budapest 
Építészeti nívódíj
2009, 2010, 2014, 2016 Építő-
ipari nívódíj
2011 reitter Ferenc díj
2011 ybl Miklós díj
2011 aluta Építészeti nívódíj
2011, 2015, 2017 ingatlanfej-
lesztési nívódíj
2014 Xiii. kerületi Építészeti díj
2015 Megyei prima díj
2016, 2017 Média Építészeti díj
2017 energy globe
2018 FiaBci award

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. 

www.archikon.hu

PÓLUS KÁrOLY
építész

diploma // degree

1994 BMe Építészmérnöki kar

válogatott munkák // selected projects

richter gedeon uszoda, 
Budapest, 2009
pannónia általános iskola
rekonstrukció, Budapest, 2009 
rendelőintézet, Budapest, 2009
irodaház, Budapest, 2011
100 lakásos passzívház, 
Budapest, 2013
richter gedeon raktárhomlokzat, 
Budapest, 2014
Meséskert óvoda, Budapest, 2015 
hotel Moments, Budapest, 2016
palatinus strandfürdő rekonst-
rukció, Budapest, 2017
láng Művelődési központ, 
Budapest, 2018

díjak // Awards

2009, 2010, 2017 Budapest 
Építészeti nívódíj
2009, 2010, 2014, 2016 
Építőipari nívódíj
2011 aluta Építészeti nívódíj
2011, 2015, 2017 ingatlanfej-
lesztési nívódíj
2016, 2017 Média Építészeti díj
2017 energy globe
2018 FiaBci award

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61.

www.archikon.hu

KőNig TAMÁS DLA
építész

diploma // degree

1974 BMe Építészmérnöki kar
1982 MiF továbbképző tagozat
1998 dla fokozat
2012 MoMe habilitáció

oktatói tevékenység // teaching activity

1994– BMe Építészkar Építéski-
vitelezési tanszék
1997 BMe Építészmérnöki kar 
meghívott oktatója
2000– szie ybl Miklós Építéstu-
dományi kar
2008–2012 nyMe aMi 

válogatott munkák // selected projects

Mn hangár-labor, kecskemét, 1981 
arany jános színház rekonstruk-
ciója, Budapest, 1990
petőfi színház rekonstrukciója, 
sopron, 1992
Mta reprezentatív előadótermei, 
Budapest, 1996
tivoli színház, Budapest, 1994 
schmidl-kripta rekonstrukciója, 
Budapest, 1996
károlyi-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2000
rumbach zsinagóga rekonstruk-
ciója, Budapest, 2007
Wahrmann-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2008

díjak // Awards

1991 ybl Miklós díj
1998 europa nostra díj
1998 pro architectura díj
2009 podmanitzky díj
2010 icoMos díj
2017 FiaBci örökségvédelem 1. díj 

Iroda // office

kőnig és Wagner Építészek kft.
1137 Budapest, 
katona józsef u. 27.

SZABÓ LEVENTE DLA
építész

diploma // degree

1999 BMe középülettervezési 
tanszék

oktatói tevékenység // teaching activity

2001– BMe középülettervezési 
tanszék
2008– ÉMe Mesteriskola

válogatott munkák // selected projects

kétlakásos ház, göd, 2005
népliget center irodaház, 
Budapest, 2008
BMe sportközpont, Budapest, 2012
gomba revitalizációja, 
Budapest, 2014
trefort-kert, világháborús emlékmű, 
Budapest, 2014
várkerület revitalizációja, 
sopron, 2015
Budai városháza rekonstrukciója, 
Budapest, 2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

Bárány uszoda felújítása, eger, 
2011 – megosztott 3. díj
várkerület revitalizációja, sopron, 
2009 – 2. díj
gomba ötletpályázat, 2009 – 
megosztott 1. díj

díjak // Awards

1999 MÉsz-Éte diplomadíj
2001 MÉ építészetkritikai pályá-
zat – 1. díj
2010 pro architectura díj
2012 pro architectura újbuda díj
2015 BÉk nívódíj
2015 Média Építészeti díja – 
zsűri különdíja
2015 piranesi award – dicséret
2016 icoMos díj

Iroda // office

hetedik Műterem kft.
szabo@hetedik.hu

www.hetedik.hu

WAgNEr PéTEr DLA
építész

diploma // degree

1974 BMe Építészmérnöki kar
1979 BMe Építészmérnöki kar 
könnyűszerkezetes szakmérnöki
1980–1982 Mesteriskola vi. ciklus
1998 dla fokozat
2003 BMe Építészmérnöki kar, 
habilitáció

oktatói tevékenység // teaching activity

1976–1992 BMe Építészkar ipar 
tanszék
1989– BMe Építészkar Építéski-
vitelezési tanszék
1991 BMe címzetes docens

válogatott munkák // selected projects

arany jános színház rekonstruk-
ciója, Budapest, 1990
petőfi színház rekonstrukciója, 
sopron, 1992
Mta reprezentatív előadótermei, 
Budapest, 1996
tivoli színház, Budapest, 1994 
schmidl-kripta rekonstrukciója, 
Budapest, 1996
károlyi-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2000 
rumbach zsinagóga rekonstruk-
ciója, Budapest, 2007
Wahrmann-palota rekonstrukciója, 
Budapest, 2008

díjak // Awards

1988 ybl Miklós díj
1998 europa nostra díj
1998 pro architectura díj
2009 podmanitzky díj
2010 icoMos díj
2017 FiaBci örökségvédelem 1. díj 

Iroda // office

kőnig és Wagner Építészek kft.
1137 Budapest, 
katona józsef u. 27.

gÁVA ATTiLA
építész

diploma // degree

1989 ybl Miklós Építőipari 
Műszaki Főiskola
1995 BMe Építészkar
1996–1998 Mesteriskola Xiv. 
ciklus

válogatott munkák // selected projects

színház rekonstrukció, 
nyíregyháza, 1999
loós-villa, Budapest, 2001
városi Bíróság, ügyészség, 
tiszaújváros, 2002
sóstó zoo, állatpark, 
nyíregyháza, 2007
ügyfélszolgálati centrum, 
nyíregyháza, 2008
pedagógiai központ és vendégház, 
nyíregyháza, 2017
Megyei kórház onkológiai tömb, 
salgótarján, 2018
irodaépület, nyíregyháza, 2018

díjak // Awards

1999, 2003 Év háza díj
2011 Magyar ingatlanfejlesztési 
nívódíj MÉk különdíja
2012 FiaBci prix d'excellence
2012 Év középülete díj, sza-
bolcs-szatmár-Bereg Megyei 
Építészkamara díja
2013 Barzó endre díj

Iroda // office

gav-art stúdió
4400 nyíregyháza, 
szabadság tér 12.
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régi-új magyar építőművészet 

gÁL ÁrPÁD
építész

diploma // degree

1995 BMe Építészmérnöki kar
2012 Bce gazdálkodástudományi 
kar, mérnök-közgazdász

válogatott munkák // selected projects

arena corner irodaház
MvM irodaház, szentendrei út
egis irodaház, lehel út
allianz székház, könyves 
kálmán krt.
akadémia park officium irodaház
iBs diákszálló, graphisoft park
kőbányai ügyfélszolgálati 
központ
sap irodaház, graphisoft park

kiemelt pályázatok // featured competitions

akadémia park beépítés – 2. díj
iparművészeti Múzeum rekonst-
rukció – 1. díj

díjak // Awards

2011, 2013 Építőipari nívódíj
2011 europen property award
2013 green apple award

Iroda // office

vikár és lukács Építész stúdió
1052 Budapest, szervita tér 5.
vikluk@vikluk.hu

www.vikluk.hu

TiMA ZOLTÁN
építész

diploma // degree

1989 BMe Építészmérnöki kar 
1991–1994 Mesteriskola Xii. ciklus 

oktatói tevékenység // teaching activity

2007– BMge urbanisztika 
tanszék, diploma konzulens
2010– BMge ipar tanszék, 
meghívott konzulens

válogatott munkák // selected projects

diplomata ház, Budapest, 2000
dorottya-udvar, Budapest, 2002
riverside apartmanház, Buda-
pest, 2003
skycourt, liszt Ferenc repülőtér 
2. terminál utascsarnoka, 2010
kossuth tér rendezése, 2014

kiemelt pályázatok // featured competitions

konferencia és vásárközpont, 
pécs, 2002 – 1. díj
corvin-szigony project, 2003 
(skardelli györggyel) – 1. díj
Magyar Építészeti Múzeum és 
Fotómúzeum terve, 2014 – 1. díj

díjak // Awards

1989 MÉsz diplomadíj 
1996 Budapest Építészeti nívódíj 
1998 Xi. ker. pro architectura díj
2003 Figyelő Építészeti díj
2003 Xi. ker. pro architectura díj
2003 FiaBci díj
2004 pro architectura díj
2004 rics heritage award
2007 ybl Miklós díj
2011 tierney clark díj
2011 csonka pál díj
2011 european steel award

Iroda // office

közti zrt.
1023 Budapest, lublói u. 2.

www.kozti.hu

DOBOS BENCE LÁSZLÓ
építész

diploma // degree

2013 de Mk Építészmérnöki kar
2015 MoMe Építészeti intézet
2018– MoMe doktori iskola

válogatott munkák // selected projects

puli projekt, Biharugra, 2014
Manda, gyártelep rehabilitáció, 
ózd, 2015
palatinus strandfürdő, 
Budapest, 2017
láng Művelődési központ, 
Budapest, 2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

2015 MoMe campus pályázat 
– 3. díj
2017 király fürdő ötletpályázat 
– 2. díj
2018 Fiatalok Feketén Fehéren

díjak // Awards

2015 MoMe diplomadíj
2016 Magyar Formatervezési díj
2017 Média Építészeti díj

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. 

www.archikon.hu

LUKÁCS iSTVÁN
építész

diploma // degree

1982 BMe Építészmérnöki kar

válogatott munkák // selected projects

Magyar autóklub székház
arena corner irodaház
allianz székház, könyves 
kálmán krt.
akadémia park officium irodaház
iBs diákszálló, graphisoft park
graphisoft park M épület
simplon B lakóépület (allee)
krisztina körúti irodaház

kiemelt pályázatok // featured competitions

MvM székház – 1. díj
Magyar autóklub székház – 1. díj
iparművészeti Múzeum rekonst-
rukció – 1. díj

díjak // Awards

1996, 2001, 2005 Fővárosi 
Építészeti nívódíj
2000, 2001, 2002 Figyelő 
Építészeti díj 
2001, 2009 pro architectura díj
2006 ybl Miklós díj
2011 cee green Building 
awards 
2011 europen property award 
2011, 2013 Építőipari nívódíj 
2013 green apple award 

Iroda // office

vikár és lukács Építész stúdió
1052 Budapest, szervita tér 5.
vikluk@vikluk.hu

www.vikluk.hu

ViKÁr ANDrÁS DLA
építész

diploma // degree

1978 BMe Építészmérnöki kar
2008 BMe dla

oktatói tevékenység // teaching activity

1990–2012 korrektor, BMe 
lakó-, középület- és urbanisz-
tikai tanszék
2008– BMe diplomabizottság

válogatott munkák // selected projects

Magyar autóklub székház
arena corner irodaház
allianz székház, könyves 
kálmán krt.
akadémia park officium irodaház
iBs diákszálló, graphisoft park
graphisoft park M épület
simplon B lakóépület (allee)
krisztina körúti irodaház

kiemelt pályázatok // featured competitions

MvM székház – 1. díj
Magyar autóklub székház – 1. díj
iparművészeti Múzeum rekonst-
rukció – 1. díj

díjak // Awards

1996, 2001, 2005 Fővárosi 
Építészeti nívódíj 
2000, 2001, 2002 Figyelő 
Építészeti díj 
2001, 2009 pro architectura díj
2006 ybl Miklós díj
2011 cee green Building 
awards 
2011 europen property award 
2011, 2013 Építőipari nívódíj 
2013 green apple award 

Iroda // office

vikár és lukács Építész stúdió
1052 Budapest, szervita tér 5.
vikluk@vikluk.hu

www.vikluk.hu

TőrÖS ÁgNES
építész

diploma // degree

2011 pte Műszaki kar 
2013 MoMe Építész intézet
2016–2018 Mesteriskola XXiv. ciklus

válogatott munkák // selected projects

Bleyer jakab gyógypedagógiai 
iskola, Budaörs, 2014
Meséskert tagóvoda, 2015
palatinus strand termálfürdőfür-
dője, 2017
láng Művelődési központ, 2018
egyszülős központ, 2018
vizafogó tagóvoda, 2018

kiemelt pályázatok // featured competitions

MoMe campus, 2015 – 3. díj
tatai piac, 2016
király Fürdő rekonstrukciója, 
2017 – 2. díj

díjak // Awards

2013 árkay diplomadíj 2013
2017 Média Építészeti díja
2017 nívódíj kiemelt dicséret

Iroda // office

archikon kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 61. 

www.archikon.hu
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FiALOVSZKY TAMÁS
építész

diploma // degree

2000 BMe középülettervezési 
tanszék
2004 MÉsz Mesteriskola

oktatói tevékenység // teaching activity

2006– BMe középülettervezési 
tanszék
2009 BMe urbanisztika tanszék

válogatott munkák // selected projects

arena savaria, szombathely
vadvirág óvoda, veszprém
Margitszigeti hajós alfréd sport-
uszoda bővítése, Budapest
kodály központ, pécs ekF 2010
Füleky Borászat, Bodrogke-
resztúr

díjak // Awards

2000 diplomadíj
2007 pro architectura díj
2010 pro communitate díj, pécs
2011 hg.hu design award – 1. díj
2011 természetes kő az építé-
szetben díj
2011 Média Építészeti díja 
közönségdíj

Iroda // office

Építész stúdió
1016 Budapest, krisztina krt. 71. 
+36 1 2120125
epstudio@epstudio.hu

www.epstudio.hu

FéLiX ZSOLT DLA
építész

diploma // degree

1992 BMe Építészkar, középü-
lettervezési tanszék
1989–90 ecole d’architecture 
de Marseille
1992–93 ecole d’architecture de 
normandie, rouen
1998–2000 MÉsz Mesteriskola
2005 dla fokozat, BMe köz-
épülettervezési tanszék

oktatói tevékenység // teaching activity

1998– BMe középülettervezési 
tanszék,  meghívott oktató

válogatott munkák // selected projects

gödöllő városi piac
lakóépület Budapest Xii.
infopark c épület, Budapest
prielle corner irodaház, 
Budapest
Füleky kúria és borászat, Bod-
rogkeresztúr
FMh Fővárosi Művelődési ház
nivegy-völgyi közösségi ház, 
Balatoncsicsó
társasház, Budapest pannónia utca 

díjak // Awards

1992 diplomadíj 
2000 Magyar ingatlanfejlesztési 
pályázat különdíj
2001 FiaBci prix d’excellence
2005 Xi. kerületi pro architectura díj
2011 természetes kő az építé-
szetben díj

Iroda // office

Építész stúdió
1016 Budapest, krisztina krt. 71. 
+36 1 2120125
epstudio@epstudio.hu

www.epstudio.hu

SZABÓ DÁViD
építész

diploma // degree

2007 BMe Építészkar
2010 Mesteriskola XX. ciklus
2014 BMe Építőművészeti 
doktori iskola

oktatói tevékenység // teaching activity

2011- BMe Építéskar ipar 
tanszék 

válogatott munkák // selected projects

új városháza, törökbálint , 2018
Mobilis interaktív kiállítási köz-
pont, győr, 2012 

kiemelt pályázatok // featured competitions

új városháza, törökbálint, 2015 
– 1. díj
őrmező intermodális csomó-
pont, 2013 – megosztott 1. díj
agóra pólus győr interaktív kiállí-
tási központ, 2009 – 1. díj
     
díjak // Awards

2014  szendrői jenő díj

Iroda // office

BMe Építészmérnöki kar ipari és 
Mezőgazdasági Épülettervezési 
tanszék 

HőNiCH riCHÁrD DLA
építész

diploma // degree

1991 BMe Építészmérnöki kar 
1996 MÉsz Mesteriskola
2003 BMe dla

oktatói tevékenység // teaching activity

1995– BMe középülettervezési 
tanszék

válogatott munkák // selected projects

Fény utcai piac, Budapest
alkotás point irodaház, Budapest
infopark c-épület, Budapest
népliget center irodaegyüttes, 
Budapest
kodály központ, pécs ekF 2010

díjak // Awards

1991 diplomadíj
1998 Budapest Építészeti nívó-
díja, oklevél
1999 ex aequo díj, 4. Építészeti 
világkiállítás, sao paolo
1999 pro architectura díj
2003 Budapest Építészeti 
nívódíja
2005 Xi. kerületi pro architectura díj 
2010 pro communitate díj, pécs
2010 pro architectura díj
2011 hg.hu design award 1. díj
2011 ybl Miklós díj
2011 Média Építészeti díja 
közönségdíj

Iroda // office

Építész stúdió
1016 Budapest, krisztina krt. 71. 
+36 1 2120125
epstudio@epstudio.hu

www.epstudio.hu

KELLEr FErENC
építész

diploma // degree

1986 BMe Építészkar

oktatói tevékenység // teaching activity

1994–2011 BMe Építészkar köz-
épülettervezési tanszék, óraadó
2014– debreceni egyetem 
Műszaki kar, Építészmérnöki 
tanszék
válogatott munkák // selected projects

graphisoft park a, B irodaépü-
letek, 1998
pécs, Barbakán tér i. ütem, 2001
alkotás point irodaház, 2002
Budapest ii. rákóczi Ferenc 
gimnázium, 2005
széchy tamás sportuszoda, 
Budapest, 2006
kodály központ, pécs, 2010

kiemelt pályázatok // featured competitions

hajós alfréd nemzeti sportuszo-
da bővítése, 2004 – 1. díj
pécs, koncert és konferencia 
központ, pécs, 2007 – 1. díj
széll kálmán tér rekonstrukciója, 
2012 – 1. díj

díjak // Awards

1996 az Év lakóháza MÉsz-
MÉk különdíj
1998, 2003, 2006, 2008  Buda-
pest Építészeti nívódíj
1999, 2012 pro architectura díj
2003 ybl Miklós díj
2006, 2011 Média Építészeti díj
2010 saint-gobain trófea  iii. 
helyezés
2010 pro communitate díj, pécs
2011 hg.hu award 1. díj
2011 Magyar ingatlanfejlesztési 
nívódíj ii. helyezés
2012 FiaBci díj ii. helyezés

Iroda // office

keller Műterem kft. 
2040 Budaörs, akácfa köz 1.

LÁriS BArNABÁS
építész

diploma // degree

2005 BMe Építészkar

oktatói tevékenység // teaching activity

2005–2014 BMe középületter-
vezési tanszék

válogatott munkák // selected projects

új egészségház, telki, 2018
új városháza, törökbálint, 2018
általános iskola, geszt, 2017

kiemelt pályázatok // featured competitions

új nemzeti korcsolyázó 
központ – 2. díj
Budapest Box pályázat – 1. díj 
közösségi ház, Mogyoród – 1. díj

Iroda // office

Modulárt srúdió

www.modulartstudio.hu



régi-új magyar építőművészet 

 BaBos annamária a BME építészmérnöki karán tervezői szakirányon vég-
zett. 2012 óta aktív tagja a Közösségben élni önkéntes kezdeményezésnek. je-
lenleg az Urbanisztika tanszék doktorandusz hallgatója, kutatásában az alternatív 
lakhatási formák és a városi élhetőség témaköreit vizsgálja. Emellett fiatal társa-
ival belsőépítészeti és kisléptékű építészeti projektekben tervezőként vesz részt. 

 Barsi BoglárKa PhD közgazdász, egyetemi oktató, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Közgazdaság- és regionális Tudományi Kutatóközpont regi-
onális Kutatások intézetének tudományos munkatársa.

 BotzHeim Bálint építész, kutató. Szakterülete: digitális építészet, parametri-
kus paradigma. 2007-től a Kapy és társai Kft. partnere. Közös pályázatokat készí-
tett Kapy jenővel (Szervita tér 2006, Pécsi Koncert Központ – PKK 2007). Önálló 
munkái: Vác csillagvizsgáló torony 2007; Art-Universitas Pályázat szoborterv, i. díj, 
2008, Sopron. Kutatási területe: kiber-építészet. 2009-től a Magyar építőművé-
szet szerkesztője. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett MA fokozatot. 

 csontó sánDor újságíró, szerkesztő népművelő (BDTF), művelődéstörténész 
(ELTE), a Budapest folyóirat állandó munkatársa. Számos várostörténeti cikket pub-
likált Budapesttel foglalkozó könyvekben, kiadványokban.

 Dévényi tamás építész. A BME építészkarán diplomázott 1977-ben, majd a 
KÖZTi, az iPArTErV, a Tér és Forma, illetve az MNDP tervezője volt. Elvégezte a 
MéSZ Mesteriskoláját. építészetet oktat az ország több egyetemén, a Széchenyi 
akadémia rendes tagja. 2000-ben Ybl-díjat, 2006-ban Molnár Farkas díjat, 2010-ben 
Podmaniczky díjat, 2015-ben Prima díjat kapott.

 ferKai anDrás építész, építészettörténész, a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem egyetemi tanára. Kutatási területe a 20. század magyar építészete, azon belül 
elsősorban a két világháború közötti építészet, de foglalkozik 1945 után működött 
építészekkel (jánossy györgy, gulyás Zoltán, Farkasdy Zoltán), lakótelepekkel, üzlet-
portálokkal, az építészek szakmagyakorlásával és az építészet eszmetörténetével.

 gÖtz eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán ma-
gyar-történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több 
napilapban és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 
1997 óta a Magyar építőművészet olvasószerkesztője. 2012 között a www.
kultura.hu szerzője, 2009-2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára. 
2015-ben Ezüst Ácsceruza-díjat kapott.

 HorogH petra a BME Urbanisztika tanszékén diplomázott építészmér-
nökként és már az egyetemi évek alatt körvonalazódott, hogy a városépítészet 
lesz számára a megfelelő irány. jelenleg településügyi szakértőként dolgozik, 
főként településfejlesztési kérdésekkel foglalkozik. A Közösségben élni kezde-
ményezésben több mint 6 éve tevékenykedik aktívan.

 Jeney anDrás az ELTE művészettörténet doktori programjának hallgató-
ja. Kutatási területe Freund Vilmos historizáló építész munkássága. Korábban 
művészettörténész mesterdiplomát és történész alapdiplomát, valamint idegen-
vezető képzettséget szerzett.

 K. tHeisler Katalin a BME Lakóépülettervezési Tanszékén diplomázott 
2008-ban. A co-housing témával DLA tanulmányaiban, kutatásaiban 2011 óta 
foglalkozik. A Közösségben élni kezdeményezés aktív tagjaként társaival az 
építészmérnöki karon tantárgyat, előadásokat, kiállításokat, különböző works-
hopokat szervezett, alakuló co-housing csoportok működését támogatta.

 Kiss tamás építész. 2017-ben diplomázott a SZiE Ybl Miklós építéstudomá-
nyi Karán. Pályakezdő építészeti tevékenysége mellett élénk érdeklődést mutat 
az építészettörténet, a 19-20. század fordulójának építészete, s az építészeti 
téralakítás iránt. Lajta Béla funerális építészetéről szóló tanulmányával 2017-ben 
a XXXiii. Országos Tudományos Diákköri Konferencián ii. helyezést ért el.

 Klein ruDolf PhD (1985 és 1995), Mphil (1982) építészettörténész, habil. 
egyetemi tanár (Szent istván Egyetem, előzően: Tel-avivi Egyetem, Kyotói Mű-
egyetem, jeruzsálemi Héber Egyetem, Bezalel Művészeti Akadémia, újvidéki 
Egyetem), a 20. századi építészet ill. az újabb kori zsinagógaépítészet kutató-
ja. Fontosabb könyvei: Zvi Hecker – Oltre il riconoscibile, Testo & immagine, 
Torino, 2002; L’art Juif (társsz.: g.S. rajna, Z.A. Maisels, r. reich. D. jarassé) 
– Paris: Citadelles & Mazenod, 1995. /ang.: jewish Art, Abrams, New York, 
1997., / ném.: Die Jüdische Kunst – Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1997.; Tadao 
Ando – Architect Between east and West / Az építész Kelet és nyugat között, 
Pont, Bp., 1996.; Kortárs Magyar Építészeti Kalauz (társszerzők: Lampel éva és 
Miklós), Vertigo, Bp., 2001; Jože Plečnik, Akadémia K. Bp., 1992; Peter eisen-
man – A dekonstruktivizmustól a foldingig (Kunszt györggyel), Akadémiai K. Bp., 
1999.; A lakógéptől az érző építészetig. 20. századi elméletek, Novi Sad, 1988; 
Sudelovanje korisnika u oblikovanju stana, gradevinski fakultet, Subotica, 1987. 

 latorcai csaBa dr.  teológus, levéltáros, jogász, főiskolai tanár, 1998-
tól az államigazgatásban vállal feladatokat a kultúra, az örökségvédelem, a 
nemzetiségi és civil kapcsolatok területén, 2018-tól az EMMi közigazgatási 
államtitkára.

 oKrutay miKlós építész BME (1991), műemlékvédelmi posztgraduális ta-
nulmányok Université Libre de Bruxelles (1994–1995), BME (2002–2004). épí-
tészeti kritikái, tanulmányai 1992 óta jelennek meg különböző folyóiratokban, 
2001-től publikál rendszeresen a Magyar építőművészetben.

 rostás péter dr. művészettörténész, főmuzeológus, a Budapesti Történeti 
Múzeum főigazgató-helyettese, a Kiscelli Múzeum igazgatója. rendszeresen 
tart előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon. Számos tanulmánya je-
lent meg a 19-20. század bútor- és enteriőrművészetének történetéről, valamint 
a Kiscelli Múzeum és a Budai Várpalota történetéről. 

 száva pál Wéber Antal díjas okl. építészmérnök. 1973-ban a BME épí-
tészkarán szerzett diplomát. 42 éve Szentendrén él, építész tervezőként előbb 
vállalati alkalmazott, majd hosszú ideig szellemi szabadfoglalkozású, 2004-ben 
alapították feleségével saját cégüket. Tervezési munkáinak jelentős része mű-
emléki helyreállítás. Közel húsz éve a Néprajzi Múzeum külsős építésze. 

 szegő gyÖrgy építészmérnök (BME, 1972), belsőépítész (iMF, 1976), DLA 
(1999). 1972-73 BUVÁTi, 1979-88 a Csiky gergely Színház díszlet-jelmeztervezője. 
1982 a BiTEF fődíjas Marat halála tervezője. Az újvidéki Szcenográfiai Triennálé 
Ezüst-díjasa (1983). 1989-2001 között látványtervezést (MKE), ill. 1998-2003 között 
műtörténetet (OrZSE) oktat. 1987 MTA Soros-, 1990 Eötvös-, 1998 Széchenyi-ösz-
töndíjas. 1992 greg Lynn ösztöndíjasa / F. Meritis, Univ. Amszterdam). jászai-díj 
(1995), Dercsényi díj (1999), érdemes művész (2002). 1983-tól publikál szakcikkeket 
és könyveket a vizuális kultúra területén. építészeti, művészeti kiállítások kurátora/
tervezője (Építészeti Tendenciák 1981, Baumhorn Lipót építész, 1997, Diaszpóra 
és művészet 1999, 7. Velencei építészeti Biennálé 2000, Álmok Álmodói/Millenáris 
Park 2001, 100 % kreativitás, I. Építészeti nemzeti Szalon/Műcsarnok, 2014). 1997-
től a Mé szerk. biz. tag, 2001-től főszerkesztő. Az Utóirat melléklet alapító-szer-
kesztője. 2014-ben Ybl díjat, 2016-ban Kiváló Művész elismerést, 2017-ben Ezüst 
Ácsceruza díjat kapott. 2014-től a Műcsarnok művészeti vezetője.

 tÖrÖK szaBolcs Bence DLA okleveles építészmérnök (BME Középület 
tervezési Tanszék), okleveles közgazdász (BCE vállalati pénzügy szakirány). A 
BME építőművészeti Doktori iskoláján szerzett DLA doktori fokozatot. jelenleg 
egyetemi adjunktus a Szenti istván Egyetem Településépítészeti Tanszékén. A 
T1 Studio építész és belsőépítész iroda alapítója és vezető tervezője.

 tuczai rita kulturális és vizuális antropológus, vizuális kultúrakutató, kör-
nyezetkultúra tanár. jelenleg a civil szférában dolgozik, projektek szakmai 
vezetője vagy vizuális vonatkozásainak koordinátora. 

 ulricH tamás norBert építészmérnök. 1980-ban diplomázott a BME 
építészmérnöki Karán. 1980–1983 között Középületépítő Vállalatnál munka-
helyi mérnök, majd 10 évig a Közti ii. irodáján, Marosi Miklós műtermében 
tervező építészként dolgozott. 1993–1995 között a francia SAE Eiffage buda-
pesti irodájának építésze, majd 1995-től a HAP építésziroda Kft.-ben műte-
remvezető építész. Közben elvégezte a BME és a lyoni jean Moulin Egyetem 
francia-magyar kétnyelvű menedzserképzését (1997). 2011-től a Magyar épí-
tész Kamara titkárságán szakmai munkatárs.

 zsolDos anna művészettörténet szakos hallgató az ELTE BTK Művészet-
történet szakán. Fél évet tanult Velencében és rómában. Kutatási területe a 
20. századi és kortárs építészet. 2018-tól a Magyar építőművészet gyakornoka. 

____
szerzők
Authors____
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