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Az Országépítő jelen száma a kós károly egyesülés 
jubileumi kiállításának (Budapest, iparművészeti 
múzeum, 2009. június 20. – szeptember 13.) összefog-
laló katalógusa, amely az idei második és harmadik 
szám információival együtt közel teljeskörű képet ad 
a kiállításon bemutatott művekről. pontosabban: tel-
jes képet ad az építészeti alkotásokként kiemelt mű-
vekről, de technikai okoknál fogva csak jelezni tudja 
a további kiállítási egységek tematikáját, mert ezek 
a tablók nem alkalmasak a kicsinyítésre. a kiállítás e 
tematikus részlegei a következők:

Visegrádi táborok

építészhallgatók folyamatosan alakuló csoportjai 
makovecz imre irányításával 1981-től húsz éven át 
dolgoztak a visegrádi hegy oldalában, nyári önkéntes 
építőtáborokban, megépítve egy-egy belső pályázat 
eredményeképpen közösen kiválasztott tervet. a 
rendszeres táborlátogatók közül kerültek ki a ma-
koNa külső munkatársai, aztán tagjai, végül a kós 
károly egyesüléshez kötődő irodák több alapítója.

Faluházak

a 70-es évek központosító településpolitikája végve-
szélybe sodorta a kistelepüléseket. a Népművelési 
intézet által összefogott, önszervező közösségfej-
lesztő mozgalom erősítette a helyi ellenállást, a meg-
maradásért folyó küzdelmet. ennek során a faluház-
építő közösségek több tucatnyi faluházat építettek 
fel a makoNa építészeinek tervei szerint.

Beépítési tervek

a 80-as évektől napjainkig több magyarországi és 
határon túli település magjának revitalizációs terve-
it, illetve új beépítesek és hozzájuk tartozó épületek 
terveit készítették el a makoNa, 1989-től a kós ká-
roly egyesülés építészei. ezek többnyire csak töredé-
kesen valósultak meg, sok helyen azonban példát 
adtak korszerű és hagyományos lakástípusok ötvö-
zésére, a történeti folytonosság megjelenítésére, 
emberléptékű környezetalakításra.

Vándoriskola

a järnai asmussen iroda és a makoNa magyarorszá-
gi, 1987-es nemzetközi építész vándorkonferenciáján 
született elhatározás fiatal építészek céh jellegű ván-
doroltatására a szerves építészet mestereinek irodái 
között. ennek nemzetközi formája egyoldalúan ala-
kult, csak magyarországra érkeztek külföldi fiatalok. 
a kós károly egyesülés megalakulásakor megalapí-
totta a hazai vándoriskolát, a pályázaton felvett dip-
lomás építészek hároméves vándoroltatását az egye-
sülés cégei között. már hatvannál több építész ren-
delkezik az iskola diplomájával.

Főépítészet

a rendszerváltás tette lehetővé és kényszerítően 
szükségessé, hogy a települések környezetalakítását 
helyismerettel, helyi kapcsolatokkal rendelkező, a 
folyamatok összeségét áttekinteni képes szakembe-
rek lássák el. a kós károly egyesülés építészei külde-
tésnek tekintik ezt a rendszeres helyi jelenlétet igény-
lő munkát, amelynek feltételeit a rendszer központi 
rendezetlensége miatt kinek-kinek magának kell ki-
alakítania. egyes főépítészek mögött már évtizedes 
gyakorlat van, és munkájuk lassan kibontakozó ered-
ményessége sok helyen nyilvánvaló.

a kiállítás a fentieken túl válogatást adott a magyar 
szerves építészetre hatást gyakorló előzményekből 
(népművészet, századfordulós építészet, rudolt stei-
ner munkássága), valamint a XX. század jelentősebb 
külföldi szerves építészeti törekvéseinek alkotásaiból 
(antoni gaudí, frank lloyd Wright, alvar aalto, eric 
asmussen, eric furnemont, marc schepens, ricardo 
porro, erik asmussen, ton alberts és max van huut, 
gregory Burgess, peter hübner, peters, Billing és ruff 
iroda, Camphill architects, Douglas Cardinal, Joachim 
eble, paolo portoghesi, hus, sole mar).

alábbiakban közöljük a megnyitó beszédeket és 
két külföldön megjelent beszámoló fordítását, utób-
bi a kiállítást kísérő nemzetközi konferenciáról szól.

gerle JáNos • BevezetŐ makoveCz imre • kÖszÖNtŐ BeszéD

Tisztelt Egybegyűltek, kedves Barátaim!

Nagy öröm, hogy ilyen sokan itt vagytok. itt ez az 
ünnep, és ünnepünk alkalmából itt ez a kiállítás. hol 
születtek meg a kiállított művek? a kárpát-medence 
országaiban. kik rendelték meg a terveket, és kik 
építették? Nincs köztük állami meg rendelés, nincs 
közöttük a nemzetközi pénzvilág, a kereskedelem, 
a nemzetközi iparvállalatok megbízása sem. a kiste-
lepülések, az egyházak, a társadalmi szervezetek, a 
magánemberek felkérésére született faluházak, ott-
honok ezek, amelyek nem a politikai hatalom igényeit 
elégítik ki, hanem a hazát, a földet, az otthonokat, az 
ipart, a kereskedelmet. az idege neknek kiárusító ha-
talmat megkerülő második magyarország, szlovákia, 
románia megbízásából születtek.

a hivatalos értékelések ezeket a munkákat a 
szélsősé ges, gusztustalan, magyarkodó jelzőkkel 
illetik. az itt kiállító építészek hosszú ideje tűrik a 
rágalmakkal elegy negatív minősítéseket, és dolgoz-
nak, szolgálnak, jelentéktelen bérért. vajon mi hajtja 
ezeket az embereket? a szellemi és fizikai romlás 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!

Nagy idők tanújaként, és mert az építé szet közel 
áll hozzám, engedjék meg, hogy szubjektív hangot 
üssek meg. otthon érzem magamat ebben a kiállí-
tásban és sokszor gondolkodtam azon már, hogy mi 
lett volna, ha 1959-ben vagy 1960-ban fölvettek volna 
a Budapesti műszaki egyetem építészkarára. akkor 
alighanem itt lógnék a falon. hát most is itt vagyok, 
egy kicsit más minőségemben, irigység nélkül és 
boldogan, hogy együtt lehetek önökkel, veletek.

mi az építészet a számomra? a művészetek elseje 
és legfontosabbika. Nem pusztán azért, mert ott-
hont ad; vagy azért, mert hasznos sok tekintetben; 
vagy azért, mert kultikus célokra is alkalmazható 
művészeti ág, hanem azért elsősorban, mert meg-
határoz bennünket. Nemcsak a művészettörténé-
szek számára mond valamit a régi korok építészete, 
hanem elárulja azt, hogy milyen ember élte, lakta 

közepette az úri jókedv: megérteni az embereket, 
a tájat, a fákat, és e megértésből folytatni azt, amit 
a teremtő éltet és virágoztat. a romlásban és rá-
galomban, de jókedvvel végzett munka, a bűnben 
fürdő, tévedésben fulladozó környezetben az élő 
építészet művelése nem más, mint engesztelés. az 
engesztelés szeretetből fakad, a szeretetből, mely 
nem kegyes ámítás, hanem megismerő erő. az 
engesztelés ön kéntes áldozat, a szenvedés derűs 
vállalása: munka. a teremtett világ engesztelése, a táj, 
a haza engesztelése azokért a bűnökért, amelyeket 
az ármány, a műveletlenségből fogant gyűlölet és 
tudatlanság követ el. ebben az engesztelő jókedvű 
munkában nincs különbség – korra, nemre és rangra 
tekintettel – közöttünk.

a kós károly egyesülés minden tagja ünnepeljen, 
töltse el a szívünket a derű és bizalom. Bizalom ma-
gyarország jövőjében, bizalom abban, hogy Csete, 
Jankovics, turi és többiek házai nemcsak itt, a földön, 
hanem abban a másik országban is megjelennek, 
melyre egy néhai, de ma is élő különös jelenség azt 
mondta, hogy „élő kövekből építem egyházam”.

JaNkoviCs marCell • megNyitó

azt a világot. az az építészet, amely minket szolgál, 
elárulja, hogy milyenek vagyunk. ha végigmegyünk 
Bu dapest utcáin, rólunk árulkodik ez a kép, és olyan-
ná nevelődünk, amilyen házakba születünk, amilyen 
templomba járunk. minden olyan köztéri építmény-
ben, ahol berendezkedünk, ott van a kezünk lenyo-
mata, árulkodik mirólunk, és egyúttal nevel minket. 
Nem tudja szebben elmondani ezt más nyelv, mint 
a görög, amelyből a mitológia szó származik, ame-
lyet a magyar élő vagy organikus építészet felvállal 
jelszavaként. az ökológia az oikosz szóból származik, 
amely első helyen azt jelenti, hogy ház; de jelent 
templomot és mindenféle kiszolgáló épületet, akár 
istállót is. Jelenti magát az otthont, a lakóteret, jelenti 
a vagyont, a családot, a nemzetet, a törzset, a népet 
és a hazát mindenekelőtt.

ezt az országot, magyarországot és minden ma-
gyarlakta területet makovecz imrének köszönhető-
en belakja a magyar szerves építészet. árulkodik róla, 
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hogy milyenek vagyunk, amikor a legjobb arcunkat 
mutatjuk a világ felé. azt kell mondanom, hogy a 
magyar nyelv, a magyar zene és a magyar szerves 
építészet együtt mutatja meg a világnak, milyenek 
vagyunk mi, miben különbözünk másoktól és mivel 
illeszkedünk be a világba. ha bármelyik ezek közül 
megszűnik vagy érvényét veszti: végünk van. a ma-
gyar nyelvet beszélhetik kínaiak is, de ha organikus 
magyar épí tészettel állnak szemben, magyarrá vál-
nak lélekben is, testben is. ezzel együtt kell élnünk.

hadd mondjam el, hogy ezzel az élménnyel na-
gyon korán találkoztam. még a hatvanas évek vége 
felé egyszer autóztam győr felé, és elmentem egy 
furcsa épület mellett, amiről, emlékszem, az jutott 
az eszembe, hogy egy erdélyi szérűnek a tetejét 
látom. és akkor hazamegyek, és a stúdió ban, ahol 
beszélgetni szoktam a barátaimmal, említem Nepp 
Jóskának: képzeld el, mit láttam! Nem tudom, mi 
volt az: talán egy vendéglő tatabánya tájékán – de 
valahogy lenyűgöző volt. azt mondja: „azt makovecz 
építette. tudod, hogy ebből még lesz valami?” ezt 
mondhatta akkor, körülbelül 1969-ben. és itt állunk a 
megtiszteltetéstől lenyűgözve, és azt mondjuk, hogy 
igen, ebből lett valami. Csak ne maradjon abba!

egy másik apróság: 1980-ban vagy 1979-ben, ta-
lán a Népművelési intézetben egy előadást kellett 

tartanom. akkor ismerkedtem meg imrével, és ő a 
kezembe nyomott egy nyomtatásban megjelent, de 
voltaképpen inkább kéziratos művet, aminek az egyik 
első rajzával itt is találkozhatnak. tulajdonképpen a 
magyar szerves építészet emblémájaként, itt van 
a fejünk fölött ez a lehámozott narancshéj. ebben 
benne foglaltatik minden. apróság, de elmondom: a 
krumplit és a gyümölcsöt azóta így szoktam hámozni, 
törekedve arra, hogy a héja lehetőleg ne essen széjjel. 
ez is egyfajta szervesség. természeti gyökér, gyökér 
a hazában, a népben, gyökér olyan hagyományban, 
amely ugyan idegen földön is megtalálható, de sehol 
nem olyan sajátosan szép, mint a mienk.

Nem tudok többet mondani. elmondhatnám, 
mert kaptam ebben segítséget, hogy hogyan épül 
fel ez a kiállítás. páratlan a maga nemében, de egy 
nevet azért hadd említsek meg, mert vele nem ta-
lálkoztam a szereplők között. péterfy lászlóét, aki 
makovecz imrének munkatársa és templomainak 
egyik szobrásza, a sárospataki művelődés háza előtt 
is ott áll két szobra. elmondhatom: büszke vagyok 
rá, hogy megtiszteltek barátságukkal az alapító 
atyák: Csete györgy és makovecz imre. több nevet 
azért nem mondok, mert abban a pillanatban elő-
fordulhat, hogy néhány nevet kihagyok, és azt nem 
szeretném.

a kiállított művek Jegyzéke

ars toPia alapítvány, pagoNy táj- és kertépítész 
iroda, vándoriskola: fürdőépítő kalákák 2002-2008

bata tibor • kvaDrum építész kft., kke • piliscsaba, 
pázmány péter katolikus egyetem, szent lujza kol-
légium, 1995 • piliscsa ba, pázmány péter katolikus 
egyetem, épületrekonstrukciók, 1996–2006

blazsek gyöngyvér • bútorok, 1980 körül • szolnok, 
arany sas szálló, belsőépítészet, 1983

beöthy mária • Beöthy és kiss kft., kke • Budapest, 
állatkert, szarvas-ház rekonstrukciója, új állatház

bodonyi Csaba • BoDoNyi építész kft., kke • mis-
kolc-tapolca, barlangfürdő bővítése, 2002 • mis-
kolc, tudomány és technika háza, 1981 • tokaj, 
hétszőlő rt. borászat és palackozó, 1992-1997

Csernyus lőrinc • triskell kft., kke • makó, tan-
uszoda, 2006-2007 • Budapest, óbuda, Waldorf-
iskola, 2000 • üllő, nagyállatklinika (makovecz 
imrével), 1994-1998 • herend, porcelánmanu fak-

túra, bejárati épület (szobrász: schrammel imre), 
1994-1998 • Csenger, általános iskola és művelő-
dési ház (kivitelező: farkas miklós, kke), 198-1992 

Csete györgy • orfű, forrásház (Dulánszky Jenővel), 
1970-1974 • halásztelek, árpád-házi szent erzsébet-
templom (Dulánszky Jenővel), 1976-1982 • ópusz-
taszer, nem zeti emlék hely együt tese (Du lánszky 
Jenővel) • Debrecen, re f. templom, 2006 • kőszeg, 
re f. temp  lom • paks, nagypaneles lakótelep (a 
pécsi ifjúsági iroda tagjaival), 1973-75 • Beremend, 
a megbékélés temploma (Du lánszky Jenővel)

Csete györgy, sánta gábor • Balaton szentgyörgy, 
gulyacsárda, 1984

Czégány sándor • váNDorépítész kft., kke •  
Bp., állatkert, krokodilház-rekonstrukció 2007 

deák lászló • zalaszentgrót, fürdő, 2008
dévényi sándor • Dévényi és társa építésziroda kft., 

kke • pécs, egyetemi pinceklub, 1976 • pécs, lako-

dalmas ház, 1983-1984 • pécs, római-udvar, lakó- 
és üzletház (munkatárs: masszi pál), 1991-1992 • 
Budapest, szent gellért téri ivókút és kör nye zete 
(munkatársak: Baranyai Bálint, ferenc attila, halas 
iván, papp lászló, salamin pál) • marcali, gyógy-
fürdő és tanuszoda (munkatársak: Baranyai Bálint 
és papp lászló) • pécs, János utcai lakóházak 
(mun katárs: halas iván), 2005 •Barcs, gyógyfürdő 
és rekreációs központ (munkatársak: halas iván, 
Baranyai Bálint, papp lászló, rofrits Nándor, sala-
min pál), 2006

dobrosi tamás • makoNa kft., kke • felcsút, 
puskás ferenc labdarúgó akadémia, (belsőépí-
tész: snopper zsuzsa), 2008-2009

drahovsky, martin • valaliky, ra vatalozó, 2000 • 
kassa, repülőgép-múzeum, 2004-2006

drahovsky, martin, simkó pál • kamenica nad 
Cirochov, ravatalozó, 1996 

ekler dezső • Nagykálló-harangod, téka, kulturális 
tábor, 1986-1989 • mezőzombor, Disznókő rt., bo-
rászat, 1993-1995 • szentendre, leitner-ház, 2005 

• alessi porcelán kávékészlet-vál tozatok, 2007
engelmann tamás • Nagytarcsa, gyűrű-ház • Buda-

kalász, ikerház •  Nagykovácsi, asztalos-ház
erdei andrás • velem, népművészeti alkotótábor 

épületei, 1979-1983
erhardt gábor • aXis építésziroda kft., kke • mád, 

szilvás-fürdő, 2004-2007 • vajdácska, római kato-
likus templom, 2008

ertsey attila • kÖr építész stúdió kft., kke • Bu-
dapest, családi ház, 2008

esztány győző • erdélyi országépítő kós károly 
egyesület • Csíkmindszent, műv. központ, 2006

Fábián rigó tamás • váNDorépítész kft., kke •  
Budapest, Xii. ker., családi ház

Ferenc attila • váNDorépítész kft., kke •  szent-
endre, családi ház, 2006

Ferencz istván • miskolc-avas, római katolikus egy-
házi épületegyüttes, 1988-2000

Ferencz marcel • Bodrogkeresztúr, hun-fürdő, 2003
Füzes antal • keszthely, abbázia szálló
gall, anthony • erdőbénye, Béres rt. borászata 

(mun katárs: pintér tamás János, Csaba kata; bel-
sőépítész. magyari éva, pazár Béla) • gyilkos-tó 
(románia), szent kristóf-kápolna (kós károly 1932-
es terve alapján)

gerencsér judit • makoNa kft., kke • makó, gim-
názium bővítése és tornacsarnok, 1999-2000

grátz antal • Buzsák, ravatalozó, 2005-2007 • gyugy, 
ravatalozó és urnafal, 2005

Halas iván • kke • Dévényi és társa építésziroda kft. 
• érd, marsovszky-ház, 2005 • érd, szily-ház, 2006

Hayde tibor ervin • Barót, románia, református 
temp lom, 2006 • tápiószentmárton, atilla mon-
dabéli palotája, (rádics tamással), 2007-2009

Hegedűs zsolt • kísérleti dombházak, 1992-2009
Heil tibor • kvaDrum építész kft., kke • Budapest, 

hajógyári-sziget, Tündérkert közösségi ház, 2001 
• Csenger, egészségház és polgármesteri hivatal, 
1992-1993 • Budapest, Xii. ker., családi ház, 2005 
• Budajenő, családi ház

Helyes gábor • Budapest, Xii. ker., elek-ház (mun-
katárs: stingovics Balázs, belsőépítész: snopper 
zsuzsa), 2003-2008

Horváth zoltán • triskell kft., kke • ócsa, általá-
nos iskola, 2001

jakab Csaba • Jósvafő, a Baradla-barlang fogadó-
épülete, 2007

jankovics tibor • fadd-Dombori, üdülő, 1977 • keszt-
hely, phoenix szálló , 1985 • Badacsonyörs, szőlő-
hegyi kápolna (munkatárs: álmosdi árpád), 1996 

• egerszalók, fürdő, 2007-2009
jánosi jános • kvaDrum építész kft., kke • Buda-

pest, vi. ker., lovag utcai lakóház, 2006 • Buda-
pest, ii. ker., családi ház

kölönte zsolt • tihany, nyaraló, 1976
kőszeghy attila • kŐszeghy építészeti Bt., kke • 

Debrecen, szent Család-templom, 1989 • Debre-
cen-pallag, családi ház, 2008-2009

kravár ágnes • paralel kft., kke • piliscsaba, 48 
lakásos lakótelep (munkatársak: Örfi József, Bán 
zoltán, Benyó géza, tóth márton)

krizsán andrás • kÖr építész stúdió kft., kke •  
révfülöp, strandbejárat és öltözők, 2007

kuli lászló • váNDorépítész kft., kke •  Budajenő, 
tornacsarnok, 2008 • Budajenő, ravatalozó, 2008

litkei tamás • kke • szombathely, Waldorf-óvoda, 
2006-2008

makovecz imre • makoNa tervező kft., kke • ve-
lence, Cápa vendéglő, 1964 • szekszárd, sió étte-
rem, 1965 • tatabánya, Csákányosi csárda, 1968 • 
sárospatak, a művelődés háza (belsőépítész: me-
zei gábor), 1973-1983 • Budapest, farkasréti teme-
tő, ravatalozó, 1975-1977 • visegrád, mogyoró-
hegy, kemping, fogadóépület, 1978-1979; étterem, 
1980 • Dobogókő, síház, 1980 • visegrád, mogyo-
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ró-hegy, erdei művelődés háza, 1983-1988 • siófok, 
evangélikus templom (bel sőépítész: mezei gábor), 
1986-1990 • paks, római katolikus templom (belső-
építész: mezei gábor), 1986-1991 • sevilla, eXpo, 
magyar pavilon (munkatársak: Csernyus lőrinc, 
sik lósi József, turi attila; belsőépítész. mezei gá-
bor), 1991-1992 • kakasd, faluház (munkatárs: 
sza lai tibor), 1988-1994 • százhalombatta, római 
katoli kus templom (munkatárs: horváth zoltán),  
1995-1996 • piliscsaba, pázmány péter katolikus 
egyetem, auditorium maximum (munkatársak: 
Bata tibor, Jánosi János, zsigmond lászló; belső-
építész: mezei gábor; kivitelező: Bausystem kft.; 
kert: pagoNy kft.), 1995-2001 • eger, városi sport-
uszoda (kivitelező: Bausystem kft.), 1993-2000 • 
At lantiszi épületek (rajzok), 2000 • kolozsvár, ref. 
templom (munkatárs: müller Csaba), 1994-2008

márton lászló attila • aXis építésziroda kft., kke 
• mád, gaál-vendégház (mester: salamin ferenc), 
2002-2003

mezei gábor • piliscsaba, pázmány péter katolikus 
egyetem; százhalombatta, római katolikus temp-
lom (építész: makovecz imre) berendezése, 2000

müller Csaba • erdélyi országépítő kós károly egye-
sület • kolozsvár, családi ház, 2005-2008

nagy ervin • sárospatak, lakóház, 1984-1986 • le-
tenye, könyvtárpavilon, 1985-1987 • Budapest i. 
ker., hattyúház (lakó- és üzletház), 1987-1998 •  
Csurgó, művelődési ház, 1993-1997

nagy tamás • Balatonboglár, evangélikus templom, 
1995-1999 • Dunaújváros, evangélikus templom, 
1992-1996 • sopronnémeti, evangélikus templom, 
1994-1997

oltai péter • pécs, Balokány-liget, ifjúsági ház, 1974
ortutay tamás • Budapest, ii. ker., családi ház (mun-

katársak: maros tamás, hámori Judit, Juhász kál-
mán), 1980-2009

papp tamás • makoNa kft. kke • az i-ypszilon al-
kotócsoport (emődi-kiss tamás, györgy katalin, 
horváth Csaba, papp tamás) tagjaként Budapest, 
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
központi emlékműve, 2006

pásztor péter • lónyabánya (lovinobana, szlová-
kia), római katolikus templom, 1993

rácz zoltán • ebes, református templom, 1994
robogány andrea • kvaDrum építész kft., kke •  

Balatonakarattya, családi ház, 2005 • verőce, 
családi ház, 2008

rostás lászló • miskolc, felsővárosi református 
templom, 1996-2009

rudolf mihály • haDas műterem kft., kke • mis-
kolc, kohányi-ház (munkatársak: szamosi endre, 
kovács ágnes, Nemes Bertalan), 2002-2007

salamin Ferenc • aXis építésziroda kft., kke • sze-
rencs, ált. iskola bővítése, 1988-1993 • érd, fodor-
ház, 1995 • Budakeszi, kelemen-ház, 1998 • tarcal, 
borház (munkatárs: salamin mik lós), 2002-2005 • 
Bodrogkisfalud, borház (mun ka társ: erhardt gá-
bor, salamin miklós), 2003-2007 • szerencs, világ-
örökségi terület kapu- és fo gadóépülete (munka-
társ: salamin pál; belsőépítész: Jakab Csaba; kert: 
vincze attila, pagoNy),  2005-2006

sáros lászló • SároS és társa építésziroda Bt., kke 
• gyula, hőforrás hotel és gyógyfürdő, 1983-1990 
• vác, városi piac (munkatársak: kiss róbert, 
krizsán andrás, mártonffy gábor, páricsy zoltán, 
tenkács márta), 1993-1995 • szántód, társasüdü-
lő, 2002-2003 • Jászberény, könyvtár (volt zsina-
góga átalakítása), 2004-2005

simkó pál • kassa (szlovákia), 85 lakásos lakótelep 
(munkatársak: martin takac, richard vesel, peter 
polák), 2006-2009

sugár péter • villány, sauska és társa borászat • 
tolcsva, oremus borászat, 2007

szauer tibor • kaba, művelődési ház, 1969
szentesi anikó • paralel kft., kke •  visegrád, 

erdei szanatórium, 1996 • harangtorony, Budapest-
Nógrádverőce, 2000

szűcs endre • mérmű építészeti kft., kke • Bala-
ton-felvidéki épületek helyreállítása és bővítése 
(munkatárs: sallós Csaba, heimann ferenc), 2002-
2006 • szigliget és szent györgy-hegy, szőlőhegyi 
nyaralók (kiv.: komári tamás, kke), 2007-2008 • 
Csopak, szőlőhegyi ház helyreállítása és bővítése 
(munkatárs: sallós Csaba, heimann ferenc), 2007

taba benő • miskolc, Bükki Nemzeti park keleti 
kapuja és fogadóépület, 1984

tamás gábor • Bp., mezőgazdasági kiállítás pavilon-
jai, 1990 • Debrőd, templom, szerkezeti re konst-
rukció, 2006

turi attila • triskell kft., kke •  Budapest, Xii. 
ker., családi ház (munkatárs: horváth zoltán), 
1997 • Budakalász, faluház, 1998 • lajosmizse, 
művelődé si ház (munkatárs: farkas erzsébet), 
1998 • pi lis szentlászló, hétvégi ház, 2000 • Buda-
kalász, tóparti lakótelep, 2001-2003 • Budakalász, 

takarékszövetkezet, 2005 • lajosmizse. városhá-
za, 2005

tusnády zsolt • aXis építésziroda kft., kke • Nagy-
kovácsi, családi ház, 2004

uniteF-CéH • uNitef-83 zrt., kke • hunyadi má-
tyás–dr. kisbán sándor (Céh): m0 híd, 2006-2009

varga Csaba • aXis építőipari kft., kke • Budapest, 
iii. kerület, családi ház, 2005 • szerencs, uszoda, 
2006

vincze lászló • Csenger, tornacsarnok, 1986-1992
zsigmond ágnes • kvaDrum építész kft., kke •  

Budapest, családi ház, belsőépítészet, 2005
zsigmond lászló • kvaDrum építész kft., kke • 

veresegyház, gyermekliget, 1994 • veresegyház, 
óvoda (belsőépítész: zsigmond ágnes), 1994 • pi-
liscsaba, Ward mária általános iskola és gimnázi-
um, 1998-tól • veresegyház, mé zesvölgyi ált. is-
kola (belsőépítész: zsigmond ágnes), 1999-2003

zsigmond lászló, ekler dezső, bata tibor • kke • 
veresegyház, idősek otthona (munkatársak: bel-
sőépítész: rőth renáta), 1991-1995 • 

moDellek

Csete györgy • orfű, forrásház (1974, Danka istván)
gall, anthony • gyilkos-tó, kápolna (Dobos péter, 

Borbás péter)
Hayde tibor • tápiószentmárton, atilla palotája, 

(2008,  martin gábor)
kós károly • Budapesti állatkert, bölényház, (1910, 

mafilm díszletstúdió (a magyar építészeti múze-
um tulajdona)

lechner ödön • Budapest, iparművészeti múzeum, 
(1896, szabó József – az iparművészeti múzeum 
tulajdona)

makovecz imre • atlantiszi torony (2000, Csertő 
lajos • eger, városi uszoda (Danka istván  – az egri 
sportmúzeum tulajdona) • paks, római katolikus 
templom (1991, horváth Dénes) • sevilla, az expo 
magyar pavilonja (1992, Danka istván – a magyar 
építészeti múzeum tulajdona)

medgyaszay istván • rárósmulyad, körfy-mauzóle-
um és kápolna (1911, král attila  – a medgyaszay 
emlékmúzeum tulajdona)

nagy tamás • Dunaújváros, evangélikus templom 
(polyák györgy)

salamin Ferenc • szerencs, a világörökségi terület 
kapuja (2006, erős Csongor)

rudolf steiner • Dornach, az első goetheanum (1914-
1922, albert von Baravalle – a iona stichting, amsz-
terdam tulajdona)

sugár péter és karácsony tamás • Budapest, lauder 
iskola pályázati terve (1993, horváth istván)

ereDeti tervek, műtárgyak

blazsek gyöngyvér • bútorok (magántulajdon)
Csete ildikó • függöny párnák (magántulajdon)
dévényi sándor • pécs, zsolnay kávézó terve, 1981
Hayde tibor • tápiószentmárton, atilla palotájának 

terve, 2008
Hímzett párnavég • Diósad (szilágyság) XiX. század 

második fele (a Néprajzi múzeum tulajdona)
Huszka józsef • kandalló terve, 1891 körül (a Népraj-

zi múzeum tulajdona)
kós károly • kis családi ház terve, 1906 (a magyar 

építészeti múzeum tulajdona)
lajta béla • szék, 1906 (az iparművészeti múzeum 

tulajdona)
lechner ödön • Budapest, iparművészeti múzeum 

homlokzatterve, 1896 (az iparművészeti múzeum 
tulajdona)

makovecz imre • Budapest, felső-krisztinavárosi 
római katolikus templom terve, 2005 • Hommage 
á Medgyaszay, 2001 • kiállítási tabló építészetének 
forrásairól, 1978 • a kós károly egyesülés építészei-
vel: komáromi vár, revitalizációs vázlatterv, 2006–
2008 • népművészeti jelelemzések, kiállítási tablók 
1978 

medgyaszay istván • körösfői templom rajza, 1904 
(a medgyaszay emlékmúzeum tulajdona) • rárós-
mulyad, a körfy-mauzó leum és kápolna fényképe, 
1911 (a medgyaszay emlékmúzeum tulajdona)

mezei gábor • Család (két szék és egy szekrény – az 
iparművészeti múzeum tulajdona) • székek (ma-
gántulajdon)

népi építészet • a Néprajzi múzeum fotótárából 
suba • ócsa (valószínüleg kecskeméti munka, 1870-

1890 körül (a Néprajzi múzeum tulajdona)
sugár péter és karácsony tamás • Budapest, lauder 

iskola pályázati terve, 1993.
szalai tibor • Brettschneider architektúra, rajzok (a 

Brettschneider alapítvány tulajdona)
toroczkai Wigand ede • szék, 1909 (az iparművésze-

ti múzeum tulajdona)
zalotay elemér • családi ház terve, 1968 körül
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a magyar iparművészeti múzeum korának egyik 
legkü lö nösebb és legrendkívülibb épülete. tervező-
je lechner Ödön (1845–1914), aki egész életében arra 
törekedett, hogy megteremtsen egy sajátosan ma-
gyar stílust; egyfajta pár huzamát annak, amit gaudí 
hívott életre katalóniában.  a terveket a londoni 
victoria and albert museum épületé nek hatásá ra – 
és abban a reményben, hogy egy nemzet meg jele-
nülhet abban, amit létrehoz – az osztrák-magyar 
monarchia két fővárosa közötti heves versengés 
légkörében, és magyarország lelki-szellemi füg get-
lenségre való, elemi erejű törekvésének jegyében 
készítette el. a keleties motívumok használata a 
magyarság közép-ázsiai ere detére utal; a tető ragyo-
gó zöld és arany cserepei a város kuszaságából ki-
emelkedő sárkányt idéznek; a falak erőtel jes díszíté-
sű síkjai megelevenítik egy korábbi, nomád életforma 
sátrainak és jurtáinak sző nyegeit és hímzéseit.

ez; a magyar mivolt leglényegének kitapintására 
való törekvés teszi a múzeumot tökéletes színhellyé  
a kortárs építészet egy igen sokak által figyelmen 
kívül hagyott vonulatának első nagyarányú sereg-
szemléje számára.

a magyarországi szerves építészet atyja, mako-
vecz imre a kommunizmus évtizedeiben egyedül 
lehetséges munkahelyen, egy állami tervezőirodá-
ban dolgozva alapozta meg ismertségét és tekinté-
lyét. rendkívüli kifejező erejű és félreismerhetetlenül 
antropomorf, beton- és fa alkalmazásával konstruált 
épületei éles ellentétben álltak az államhatalom dik-
tálta stílus elemi embertelenségével. politikai néze-
tei miatt végül gyakorlatilag számki vetettségbe 
kény szerült, s egy erdészeti vállalatnál, a visegrádi 
erdőkben talált építészeti felada tokat. az 1980-as 
évek elején itt hozott létre egy egész sor, igen gondo-
latébresztő épületet, s a helyszín későbbi építész-
nemzedékek valóságos zarándokhelye lett.

a szerves építészet meghatározása voltaképpen 
az a törekvés, hogy az épület az adott táj és az adott 
kultúra lényegi valóságába mélyessze gyökereit; 
hogy a hely szelleme fejeződjék ki benne, szemben-
állva először az egész szovjet tömb építészeti kultú-

edwin heathcote

a magyarországi szerves építészet
– a budapesti kiállítás kapcsán –

azoktól a nyugati „ikonoktól”, amelyekhez olykor 
hasonlítják őket; tévesen és sportszerűtlenül.

a szerves építészeti iskola képviselői valamelyest 
engedtek makovecz legkitűnőbb munkáinak látno-
ki szárnyalásából, az épületek azonban továbbra is 
félreismerhetetlenül viselik a szellemi-stiláris elköte-
lezettség jegyeit, s megjelentek az élet és az embe-
ri tevékenységek minden területén, a bérházaktól a 
pincészetekig. említésre méltó ak ekler Dezső moz-
galmasan artisztikus tégla- és fafelüle tei, az aXis 
tervezőiroda szobrászati jellegű újításai, Dé vényi 
sándor posztmodernizmusa, vagy a kÖr stúdió és 
más csoportok környezettudatos felelősségérzete.

a kiállítást az iparművészeti múzeum fényárban 
úszó, keleties központi terében felfüggesztett, fél-
gömb-felületet kirajzoló spirál alakú installáció ural-
ja, amely a padlóra fek  te tett, óriási tükörben – mako-
vecz gondolatébresztő raj  zait idézve – látszólag 

rájának homogenizálására törekvő kommu nista ál-
lamhatalommal, később pedig a helyi kultúrákra és 
hagyományokra nézve hasonlóan pusztító hatású 
globali zációs törekvésekkel.

az e szándékokban és indulatokban fogant élet-
mű az eltökélt ellenállás és a kortárs építészet rugal-
mas sokoldalúságának bizonysága. ezek a – mindig 
perifériára szorult – építészek fokozatosan alkottak 
meg egy formanyelvet, amely magában foglalta a 
szerves és népi-nemzeti minőségeket, s egyaránt 
képes volt kifejezni a mítoszok, a ho mály és a vilá-
gosság fogalmait. Jelentések súlyos rétegeit hordo-
zó, s azok kifejezésre juttatására megszállottan tö-
rekvő építészet született, amely az embert nem 
tétlen felhasználónak, hanem az épülettel szellemi 
azonosságokat hordozó lakónak tekinti.

makovecz számos nagyszerű épületének egyike 
a far kasréti temető 1975-ben épült ravatalozója (sö-
tét, baljóslatú, bordakosárra emlékeztető faszerke-
zet; Jónás és a cethal történetének megelevenítése); 
vagy a szépséges paksi templom (1987), ez a szinte 
érzéki konstrukció, amely a sík tájból kiemelkedve 
magához vonzza, átöleli és pikke lyes testébe fogad-
ja a közeledőt. mindehhez szorosan kapcsolódik egy 
fiatalabb építész-nemzedék, amely először a mako-
veczcel va ló együttműkö dés eredményeképpen, ké-
sőbb a különböző tervezőirodák nál történő ta-
pasztalatszer zés lehetőségét biztosító Vándoriskola 
révén fogalmazta meg a szerves építészet hez való 
kapcsolódás szándékát. munkáik túlnyomó ré sze 
kisebb  lélegzetű: falvak és kisvárosok számára ter-
veznek emlékműveket, ravatalozókat, vagy az isko-
la, a faluház bővítését, felújítását – ám szorosan 
kapcsolódnak a közös séghez, részt vesznek minden-
napjaikban, s tevékeny ségük az évek során jelentő-
sen elősegíti a helyi azonosság tudat megerősödését, 
a település arculatának kialakulását, s ez által vissza-
szerzi azt, amit e közösségektől elraboltak a kom-
munizmus évtizedei. teszik pedig mindezt elképesz-
tően olcsón – az említett épületek, amelyeket nem 
rákény sze rítenek a lakosságra, hanem az ő szándé-
kaikból születnek meg – alapvetően különböznek 

teljes gömbbé egészül ki. a mai kiállításokon és be-
mutatókon ritkán lát az ember szépséges építésze-
ti rajzokat (kiszorították őket a sebtében odave tett 
vázlatok); makovecz a fény és a sötétség, a mítosz 
és a valóság elemeiből összeállított látomás-világot 
teremt fekete és színes ceruzarajzain. képei azt a 
meggyőződést sugározzák, hogy két, párhuzamos 
világ létezik: az egyik, ami van, s a másik, ami lehetett 
volna; a sötétség és világos ság yin-yang-ja; a valóság, 
az emlékezet és a remény. fákat és gyökereket áb-
rázoló rajzain a látható táj mögött rejtőző sötét és 
bonyolult világot fed fel, és megkockáztatja azt a 
kijelentést, hogy az építészet más, több, mint a pusz-
ta látszat; több, mint az üveg és az acél sima és fé-
nyes felüle te, s hogy a földre, a tájra, az emlékezet-
re és a mítoszokra kell figyelnie. 

(The Financial Times, 2009. augusztus 31.
fordította Makovecz Benjamin)
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karl Dieter Bodack

hihetetleN sokszíNűség

a kós károly egyesülés és az internationales forum 
Mensch und Architektur az organikus építészet jö-
vőbeli feladatait tárgyaló konferenciára hívott épí-
tészeket és az építészet iránt érdeklődőket augusz-
tus utolsó napjaiban.

már maga hely, piliscsaba is fel kellett hogy kelt-
se az érdeklődést, mert itt terül el a pázmány péter 
katolikus egyetem kampusza, amelynek centrumá-
ba makovecz imre tervezte meg az auditorium 
maximumot, egy kettős kupolájú épületet, amely-
nek falai és kupolái úgy hatják át egymást, ahogy 
steiner első goetheanumában. Csakhogy ezek a 
kupolák egymás felé dőlnek, annyira erősen, hogy 
az ember azt gondolhatná, akár egymásra is zuhan-
hatnak, valójában azt lehet érzékelni, hogy egymás-
hoz nőve emelkednek, egymásba kapaszkodnak. 
az egyetem területén egész sor drámai megjelené-
sű épület áll, organikus alakzatok, amelyeket a 
magyarországi katolikus egyház történe téből me-
rített építészeti részletek gazdagítanak. Drámai 
ezeknek az épületeknek a története is, mert ezen 
a területen szovjet laktanya volt a kilencvenes évek 
elejéig, és ez a hely változott át többezer diák min-
dennapi otthonává.

itt találkoztak augusztus 23-án a konferenciára 
érkező első vendégek, diákok, akik pieter van der 
ree, luigi fiumara és karl-Dieter Bodack műhely-
gyakorlatán vettek részt. a legtöbben ukrajnából 
érkeztek, ahol a kijevi építészeti fakultáson luigi 

élvezetes órákat tölthettek. mindezek az épületek 
rendkívüli töménységben mutatták a formálóerő 
olyan gazdagságát, amihez hasonlót sehol másutt 
a világban nem találhatunk. a résztvevők csodálatát 
méltán ébresztette fel a magyar építészek önálló 
művészete, bár a kezdeményező makovecz imrét 
steiner építészete közvetlenül megérintette, az ő 
emberképe és szemléletmódja belsőleg áthatotta, 
az építészetében semmilyen utánérzés, formai 
másolás nem található.

a harmadik napon tekintették meg a résztvevők 
a budapesti iparművészeti múzeum kiállítását a 
magyar organikus építészetről. a fényképek és mo-
dellek meggyőző képet adtak a magyar kollégák 
több évtizedes tevékenységének kivételes minősé-
géről. figyelemre méltó, sőt egyenesen ösztönző 
ez a „magyar út”, mindenekelőtt a világszerte el-
harapózott uniformizálással való összehasonlítás-
ban: a hagyományos értékekre, képzetekre és 
előképekre támaszkodik, ezeket átalakítja és aktu-
alizálja, amivel valóban magyar építészetet teremt 
a globalizálás helyett. 

a két záró nap előadásai és hozzászólásai új fó-
rumot nyitottak, széles bepillantást engedve más 
országok építészeinek munkáiba. a mikrofonnál 
nem csak magyar barátaink kaptak helyett, minde-
nek előtt makovecz imre, akinek rövid, lényegre 
törő nyilatkozatát hallhattuk, hanem mások között 
marko pogacnik (szlovénia), lucien kroll (Belgium), 
pieter van der ree (hollandia), peter Blundell Jones 
és roger Connah (Nagy-Britannia), peter hübner és 
karl-Dieter Bodack (Németország), luigi fiumara 
(olaszország) és gregory Burgess (ausztrália) or-
ganikus alkotásainak lenyűgöző színképével.

Összefoglalva: a résztvevők többségének isme-
reteit, szemléletét bizonyára rendkívüli módon tá-
gította ez a találkozó, s közvetlenül átélhetővé vált, 
hogy a magyar kollégáink milyen szabadon alkotnak 
és alkottak a kommunista uralom idején is. minden-
kinek, aki az építészeti tevékenységével a társadal-
mi jövő megalkotásán kíván fáradozni, a legmele-
gebben ajánlható, hogy magyarországra utazzék 
tapasztalatokat gyűjteni.

(fordította Gerle János)

fiumara vendégprofesszornak, a goetheanum kép-
zőművészeti szekciója vezetőjének a tanítványai-
ként ismerkednek több éve a szerves építészet al-
kotó módszereivel. a résztvevőknek a három napos 
munka során új vasúti állomásépületet kellett ter-
vezniük az egyetem részére, amelynek funkciója, 
elhelyezkedése alkalmazkodik az egyetemi együt-
tes különleges karakteréhez.

a konferenciára a harminc diák mellé további 
hetven résztvevő érkezett, akik egy busz kirándulás 
keretében csodálatos épí tészeti élmé nyek részesei 
lehettek. makovecz imre alkotóképességében gyö-
nyörködhettek százhalombatta és paks templomá-
ban, amelyek a környezetük szá mára ikonografikus 
keresztényi üzenetet hordoznak és a belsejükben 
a fény vezetése és a téralakítás révén meditatív at-
moszférát teremtenek. a kakasdi faluház az előb-
biekhez hasonló mó don hihetetlen teljesítmény 
térformálát és a kézmű ves munka minőségét ille-
tően, olyan alkotás, amely ről a legtöbben azt gon-
dolták, hogy a mi viszonylag gazdagabb országa-
inkban is megfizethetetlen lenne.

a nap végén és a második napon a résztvevők 
makovecz köréhez tartozó építészek munkáit láto-
gatták meg, pécsi épületeket (Dévényi sándor), a 
kaposvári egyetem új épületeit (ekler Dezső), a he-
rendi porcelánmanufaktúra új csarnokait (Csernyus 
lőrinc, turi attila, turányi gábor), és egy csopaki 
borpincét (szűcs endre), ahol a bolthajtások alatt 

a résztvevők egy csoportja a piliscsabai kampuszon paul van panhuys a kakasdi faluház egyik tornyát rajzolja. pieter van der ree és gregory Burgess a pécsi Bagolyvárban

Dévényi sándor: a Bagolyvár-panzió részlete

lucien kroll a tihanyi Bencés apátság kerengőjében

szűcs endre: Csopak, szent Donát borház
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paolo portoghesi levele 
a kós károly egyesülés konferenciájának résztvevőihez

sajnálom, hogy hirtelen közbejött akadályok miatt 
nem vehetek részt a magyar élő építészetnek szen-
telt kongresszuson, a piliscsabai katolikus egyete-
men, ahol az általam makovecz imre főművének 
tartott auditorium maximum is áll. a jókívánságok-
kal együtt rövid hozzászólást is küldök:

három éve vezettem be a római la sapienza 
egyetem építészkarán egy új, mégis régi tantárgyat, 
amit Geo-építészetnek neveztem el. mit is jelent ez 
a kifejezés: geo-építészet, azaz az építészet szóhoz 
fűzött geo előtag? 1942-ben le Corbusier használta 
így, mivel az emberlakta települések három típusá-
nak leírásakor olyan kifejezésre volt szüksége, amely 
világosan kifejezi, hogy tanulmánya az egész föld-
kerekséget érinti. fél évszázaddal később, gilles 
Deleuze és felix guattari Mi is a filozófia? című 1991-
ben megjelent könyvében a negyedik fejezet címe: 
Geofilozófia. a szerzők itt azt szögezik le, hogy a fi-
lozófiának számolnia kell a geográfiával is. Újra kell 
gondolnia a dolgokat abból a bizonyosságból kiin-
dulva, hogy az ember a föld lakója. a lakozni szó 
értelmezésével kezdve, amit heidegger a létezés 
fogalmával azonosít, a geofilozófia kifejezés – mas-
simo Caccarinak, Caterina restónak, luisa Bonesió-
nak köszönhetően – olyan kutatási programot indí-
tott el, melynek témái között szerepel a táj, a helyek 
és az emberek identitása.

lefordítva ezt a törekvést a geo-építészet eseté-
re (amely kifejezés, mint már említettem, le Cor-
busier-től maradt ránk), e megváltozott szituációban 

– azaz a mai globalizált világunkban – ez olyan új 
programot, olyan új célt jelölhetne ki számunkra, 
mely képes különböző tendenciákat egy program-
ban egyesíteni és az építészetnek már majdnem 
elvesztett feladatát is újrafogalmazni: az emberek 
életét a megfelelő épített környezet kialakításával 
lehet megjavítani.

világunkban a globalizációt kizárólag gazdasági 
szempontból mérlegelik, hogy a minden szabályt 
nélkülöző piaci világban az áruhalmaz ide-oda utaz-
hasson. az építészet pedig a pazarlás kifejezője, a 
felfuvalkodott építészek emlékműve. ebben a kö-
zegben geo-építészetről beszélni azt jelenti, hogy 

miből való alkotás igénye, ahogy az istenek csinálják, 
vagy egyszerűen a formák máshonnan való kölcsön-
zése. „mint a jövő közelít hozzánk a hagyomány”, 
ehhez a művésznek be kell indítania a kezdéshez 
szükséges „kifogyhatatlan metaforikus erő” mo-
torját.

Egyensúly teremtése
a statisztikák állítják, a föld népességének 20%-a, 
vagyis a fejlett országok népessége fogyasztja el a 
földi javak 80 %-át. már ott tartunk, hogy minden 
tizenegyedik évben megduplázódik a föld népessé-
ge és ezzel pár huzamosan az éhen- és szomjanhalók 
száma állandóan nő. az építészet nem húzhatja ki 
magát a felelősség alól, hogy ezzel számot vessen, 
és megkíséreljen újra egyensúlyt teremteni a külön-
féle civilizációk között.

A Föld megmentése
az utóbbi száz évben az emberi civilizáció által oko-
zott kár a föld és a földi klíma egyensúlyvesztése 
terén a tudósok körében elfogadott tény. De a kár 
jó része az építészetnek is köszönhető, hiszen be-
avatkozásával átalakítja a föld felszínét, és vádolha-
tó az anyagi és emberi erőforrások pazarlásával is. 
a város, mely az ember életminőségét lenne hivatott 
javítani, gyakran egészségtelen nagyságúra dagad, 
a pazarlás gépezete lesz, és általánossá válik benne 
az elmagányosodás. a közlekedés lassúsága nap 
mint nap rengeteget felemészt az emberek idejéből, 
amit ha összegeznénk, több feláldozott emberöltő-
nyi időt-életet tenne ki éppen úgy, ahogyan az antik 
mítoszok szörnyetegei is emberáldozatokat köve-
teltek maguknak.

A tudomány és a technológia
a két terület egymástól már nem megkülönböztet-
hető és az embertől illetve érdekeitől teljesen eltérő 
logikával fejlődik. így születnek a mesterségesen 
szükségletek, melyek mélyreható változásokhoz 
vezetnek a viselkedésünkben. pedig a tudomány és 
a technológia képes civilizációnk nagy problémáinak 
megoldására, meg arra is, hogy elősegítse az élet 
fennmaradását a földön. az építészetben a technikai 
fejlődés az építészt mentesítette minden kötöttség 
alól, és abszolút szabadságot adott számára, ami 
viszont könnyen önkényeskedésbe csap át. ugyan-
akkor pszichológiai jelenségek vizsgálata révén el-
lenőrizni lehetne, hogy az építmények milyen hatást 
fejtenek ki az emberek életére. az emberi kéz mun-
kájaként kialakított környezetnek az emberek által 

történő használata azt kell hogy sugallja, hogy az 
építész ne csak teljes cselekvési szabadságot köve-
teljen magának, de ellenőrizhesse munkájának kö-
vetkezményeit is.

mindaz, amit itt a geo-építészetről mondtam, bár 
sokak igényeit kifejezi, még nem létezik, és még igen 
sokan lesznek a jövőben olyanok, akik ezt az eszmei 
küldetést majd át- meg átfogalmazzák. erről a té-
máról ma beszélni valószínűleg csak arra jó, hogy az 
új építészgenerációnak egy-egy elérendő célt tűz-
zünk ki, etikai felszólítást tegyünk: lehetőleg álljon 
ellen a pénz és a piac szorításának, két istenségnek, 
akik ma a sivárrá váló földet uralják, mely így teljesen 
elveszítette minden szakralitását.

ennek az eszmei programnak a megvalósítása a 
most kezdő építészek feladata lesz. mit kell tenniük? 
mindenek előtt tudnunk kell, hogy ennek a Geo-épí-
tészeti programnak sok részlete – a földön térben 
és időben szétszórva ugyan –, de létezik. szerencsé-
re sok minden éppen a mi korunkban történik. Csak 
négy példát említek:

• hugo häring: gut gurkau, 1922–27,
• frank lloyd Wright: taliesin West, 1938,
• alvar aalto: kísérleti ház, muuratsalo, 1953,
• Jørn utzon: fredensborg lakótelep, 1965.

valamennyien az organikus építészet nagy tra-
díciójához tartozó művek és a magyar építészet 
érdeme, hogy e nagy művészi és emberi kvalitások-
kal rendelkező a tradíciót az utóbbi évtizedekben 
továbbvitte. a magyar organikus építészet mélysé-
gében megértette és felkarolta Wright eszméit és 
erős kapcsolatot épített ki a történelmi és modern 
korok között. makovecz imre fel tudta használni 
népe múltjának emlékeit és ezzel az építészetet egy 
nem várt pillanatban megjelenő, népi hagyományo-
kat tartalmazó dimenzióval gazdagította. ezzel 
olyan párbeszédet indított, amely megértéshez és 
testvériséghez vezet. enélkül a magyar újjászületés 
nélkül, amely, nyugodtan mondhatjuk, az emberiség 
örökségének része, a Geo-építészet nem lenne le-
hetséges, sőt elképzelhetetlen lenne, ezért vagyok 
hálás az itt jelenlévőknek.

soraimat azzal az örömteli bejelentéssel zárom, 
hogy a római la sapienza egyetem döntött a 
makovecz imrének odaítélendő honoris Causa dip-
lomáról, melyet reményeim szerint, 2010. január 
20-án fognak neki átnyújtani.”

(fordította Haines Olga)

világosan megfogalmazzuk: mit nem szabad ten-
nünk a jövőben, és hogy hogyan lehet kidolgozni 
egy metódust a történetéhez méltó építészet létre-
hozására. 

Diákjaimnak a geo-építészet meghatározásához 
bizonyos követelményeket jelöltem meg, melyeket 
feltétlenül szükségesnek tartok, hogy létrejöjjön egy 
új tervezési metódus. itt nem elég, hogy egyenként, 
a maguk autonómiájában kövessük sorra a követel-
ményeket, hanem egyszerre valamennyit szem előtt 
kell tartanunk, nehogy téves, illetve ideiglenes meg-
oldásra jussunk.

a követelmények a következők:
• tudomásul kell vennünk és védenünk kell az 

emberek és kultúrájuk közti különbségeket;
• Jogunk és kötelességünk a folyamatos megúju-

lás, de tiszteletben kell tartanunk a feltörő kre-
atív energiát, amely a hagyományból táplálko-
zik;

• fel kell vennünk a harcot minden pazarlás ellen, 
hogy helyreállhasson az egyensúly a föld külön-
böző régiói között;

• meg kell mentenünk a földet az elsivatagosodástól, 
csökkentve a meg nem újuló energiaforrások 
fogyasztását; harcolnunk kell a környezet el-
szennyeződése ellen;

• ésszerűen kell használnunk a különböző tech-
nológiákat, és ugyanakkor meg kell őriznünk az 
emberi léptéket.
A különbségek

a globalizáció, mint a különféle civilizációk érintkezé-
sének, kapcsolatának következménye, a kölcsönös 
megismerés és tisztelet eszközévé kell, hogy váljék. 
a jelenlegi tendencia az egységesítésre, a különbö-
zőségek eltörlésére, a nemzetköziségre törekszik, 
mely megszünteti a régiók identitását, tönkreteszi 
az élő hagyományokat. ez utóbbiakat éppen támo-
gatni, fejleszteni kell, elősegítve egymás közti pár-
beszédüket.

Újítás és megőrzés
a múlttal fenntartott dialektikus kapcsolat nélkül 
az innováció paradox módon nélkülöz minden kre-
atív töltetet, mindössze a létező fordítottja, a sem-
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bata tibor • piliscsaba, pázmány péter katolikus egyetem 
szt. lujza kollégium, 1995 • kvaDrum építész kft. • kós 
károly egyesülés • fotók: Bata tibor

bodonyi Csaba • miskolc, tudomány és technika háza, 1981 
• tokaj, hétszőlő rt. borászat és palackozó, 1992-1997 • Bo
donyi építész kft. • kós károly egyesülés

bodonyi Csaba • miskolc-tapolca, Barlangfürdő bővítése, 
2002 • Bodonyi építész kft. • kós károly egyesülés • fotó: 
zsitva tibor

beötHy mária • BeÖthy és kiss kft., kke • Budapest, állatkert, 
a szarvas-ház rekonstrukciója, új állatház • fotó: tóth márton
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Czégány sándor • Budapest, állatkerti krokodilház rekonst-
rukciója, 2007 • váNDorépítész kft. • kós károly egyesülés

Csernyus lőrinc • szobrász: sChrammel imre • herend, 
porcelánmanufaktúra bejárati épület, 1994-1998 • triskell 
kft. • kós károly egyesülés • fotó: szántó tamás

Csernyus lőrinc • Csenger, általános iskola és művelődési 
ház, 1989-1992 • triskell kft. • kivitelező: FArkAS miklós 
(kke) • fotó: Csernyus lőrinc

blazsek gyöngyvér • bútorok, belsőépítészet, 1980 körül • 
fotó: Danka istván
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Csete györgy • munkatárs: DuláNszky Jenő • orfű, for-
rásház, 1970-1974 • fotó: panyik istván

Csete györgy, sánta gábor • Balatonszentgyörgy, gulya-
csárda, 1984

Csete györgy • halásztelek, árpád-házi szent erzsébet 
templom, 1976-1982• munkatárs: DuláNszky Jenő • fotó: 
Buj novszky tamás

Csete györgy és dulánszky jenő • Beremend, a megbéké-
lés temploma • fotó: Zsitva Tibor
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deák lászló • zalaszentgrót, fürdő, 2008 • fotó: zsitva tibor

dévényi sándor • pécs, egyetemi pinceklub, 1976 • DévéNyi 
és társa építésziroda kft. • kós károly egyesülés • fotó: Dé-
vényi sándor

dévényi sándor, Halas iván • munkatársak: BArAnyAi 
Bá lint, papp lászló, roFritS Nándor, salamiN pál • Barcs, 
gyógyfürdő és rekreációs központ, 2006 • DévéNyi és társa 
építésziroda kft. • kós károly egyesülés • fotó: Dévényi sándor

dobrosi tamás • felcsút, puskás ferenc labdarúgó akadémia, 
2008-2009 • belsőépítész: sNopper zsuzsa • makoNa kft. • 
kós  károly egyesülés • fotó: Dobrosi tamás, tóth márton
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martin draHovský, simkó pál • ravatalozó, košice (szlo-
vákia), 1996 • martin draHovský ravatolozó, valaliky (szlo-
vákia), 2000

engelmann tamás • Nagykovácsi, asztalos-ház • fotó: Ba-
logh tamás

ekler dezső • mezőzombor, Disznókő rt. borászat, 1993-1995 
• fotó: Boldizsár zoltán, mészáros istván

ekler dezső • szentendre, leitner-ház, 2005 • fotó: tu-
lok andrás
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erdei andrás • velem, népművészeti alkotótábor épületei, 
1979-1983 • fotó: erdei andrás

erHardt gábor • mád, szilvás-fürdő, 2004-2007 • aXis kft. 
• kert: viNCze attila, pagoNy kft. • kós károly egyesülés • 
fotó: erhardt gábor

ertsey attila • Budapest, családi ház, 2008 • kÖr építész 
stúdió kft. • kós károly egyesülés • fotó: makláry zoltán

esztány győző • Csíkmindszent, művelődési központ, 2006 • 
erdélyi országépítő kós károly egyesület • fotó: esztány győző
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FerenCz marcel • Bodrogkeresztúr, hun-fürdő, 2003 
fotó: Bujnovszky tamás

Fábián-rigó tamás • Budapest Xii., családi ház • fotó: 
fáBiáNrigó  tamás

ferenC attila • szentendre, családi ház, 2006 • váNDor
építész kft. • kós  károly egyesülés • fotó: ferencz attila

FerenCz istván • miskolc-avas, római katolikus egyházi épü-
letegyüttes, 1988-2000 • fotó: hajdú József
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Füzes antal • keszthely, abbázia-szálló

anthony gall • erdőbénye, Béres rt. borászata • munkatár-
sak: piNtér tamás János, CsaBa kata • belsőépítész: ma
gyAr éva, pazár Béla • fotó: HAriS lászló

gerenCsér judit • makó, gimnázium bővítése és tornacsar-
nok, 1999-2000 • makoNa kft. • kós károly egyesülés • fotó: 
szántó tamás

grátz antal • Buzsák, ravatalozó, 2005-2007 • gyugy, ravata-
lozó és urnafal, 2005 • fotó: grátz antal
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Halas iván • fent: érd, marsovszky-ház, 2005; lent: érd, 
szily-ház, 2006 • DévéNyi és társa • építésziroda kft. • kós 
károly egyesülés

Hegedűs Zsolt • kísérleti dombházak, 1992-2009 • fotó: 
Beliczay László, Hegedűs Zsolt

HAYde Tibor ervin • tápiószentmárton, atilla mondabéli pa-
lotája, (rádics tamással), 2007-2009

Heil tibor • Budajenő, családi ház, 2002
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Helyes gábor • Budapest, Xii. elek-ház, 2003-2008 • munka-
társ: stingovics Balázs, belsőépítész: snopper zsuzsa • fotó: 
hajdú József

HorvátH zoltán • ócsa, általános iskola, 2001 • triSkell kft. 
• kós károly egyesülés • fotó: horváth zoltán

jankoviCs tibor • munkatárs: álmosDi árpád • Badacsony-
örs, szőlőhegyi kápolna, 1996

jankoviCs tibor • egerszalók, fürdő, 2007-2009 • fotó: 
zsitva tibor
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jakab Csaba • Jósvafő, Baradla-barlang fogadóépület, 2007 
• fotó: Jakab Csaba

jánosi jános • Budapest ii., családi ház • kvaDrum építész 
kft. • kós károly egyesülés • fotó: tóth márton

kölönte zsolt • tihany, nyaraló, 1976 • fotó: gerle János

kőszegHy attila • Debrecen-pallag, családi ház, 2008-2009 
• kŐszeghy építészeti Bt. • kós károly egyesülés • fotó: 
kő szeghy attila
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kravár ágnes • piliscsaba, 48 lakásos lakótelep, 2005 • mun-
katársak: Örfi József, Bán zoltán, Benyó géza, tóth márton • 
paralel kft. • kós károly egyesülés • fotó: zsitva tibor

krizsán andrás • révfülöp, strandbejárat és öltözők, 2007 
• kÖr építész stúdió kft. • kós károly egyesülés • fotó: 
krizsán András

litkei tamás • szombathely, Waldorf-óvoda, 2006-2008 • 
kós károly egyesülés • fotó: litkei tamás

kuli lászló • Budajenő, tornacsarnok, 2008 • Budajenő, rava-
talozó, 2008 • váNDorépítész kft. •kós károly egyesülés • 
fotó: kuli lászló
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makoveCz imre • velence, Cápa vendéglő, 1964 • szek-
szárd, sió étterem,  1965 • tatabánya, Csákányosi csárda, 1968

makoveCz imre • Budapest, farkasrét, temető, ravatalozó, 
1975-1977 • visegrád, mogyoró-hegy kemping, fogadóépület, 
1978-1979 • Dobogókő, síház 1980 • fotó: sáros lászló

makoveCz imre • visegrád, mogyoró-hegy, erdei művelő-
dés háza, 1983-1988 • makoNa tervező kft. • kós károly 
egyesülés • fotó: Csák miklós, gerle János

makoveCz imre • paks, római katolikus templom, 1986-
1991 • belsőépítész: mezei gábor • makoNa tervező kft. • 
kós károly egyesülés • fotó: geleta lászló, tóth márton
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makoveCz imre • sevilla, eXpo magyar pavilon, 1991-1992 • 
munkatársak: Csernyus lőrinc, siklósi József, turi attila • bel-
sőépítész: mezei gábor • makoNa tervező kft. • kós ká-
roly egyesülés • fotó: geleta lászló

makoveCz imre • piliscsaba, pázmány péter katolikus egye tem auditórium, 1995-2001 • munkatársak: BAtA tibor, JáNosi 
János, zsigmoND lászló; belsőépítész: mezei gábor • mako Na tervező kft., kivitelező: Bausystem kft.; kert: pagoNy 
kft. • kós károly egyesülés • fotók:  gerle János, szántó tamás, zsitva tibor; légifelvétel: geleta lászló

makoveCz imre • kolozsvár, református templom, 1994-
2008 • munkatárs: müller Csaba • makoNa tervező kft. 
• kós károly egyesülés • fotó: müller Csaba
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makoveCz imre • atlantiszi épületek (velencei biennálé, 
2000) • makoNa tervező kft. • kós károly egyesülés

márton lászló attila • mester: salamiN ferenc • mád, gaál 
vendégház, 2002-2003 • aXis építésziroda kft. • kós károly 
egyesülés • fotó: márton lászló attila

mezei gábor • piliscsaba, pázmány péter katolikus egyetem, 
2000 • százhalombatta, római katolikus templom berendezé-
se • építész: makovecz imre • fotó: mezei gábor, zsitva tibor

makoveCz imre • eger, városi sportuszoda, 1993-2000 • 
ma koNa tervező kft., kivitelező: Bausystem kft. • kós 
károly egyesülés • fotók: geleta lászló, gerle János
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nagy ervin • letenye, könyvtárpavilon, 1985-1987 • fotó: 
Nagy ervin

nagy ervin • Budapest, i. hattyú-ház, lakó- és üzletház, 1987-
1998 • fotó: sáros lászló, zsitva tibor

nagy ervin • sárospatak, lakóház, 1984-1986 • a háttérben 
Bodonyi Csaba, ferencz istván, kravár ágnes és makovecz 
imre lakóházai • fotó: Nagy ervin, sáros lászló, varga Norbert

müller  Csaba • munkatárs: kancsár Beatrix • kolozsvár 
(románia), családi ház, 2005-2008 • kós károly egyesülés • 
fotó: müller Csaba
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nagy tamás • Dunaújváros, evangélikus templom, 1992-1996 
• fotó: hajdú József

oltai péter • pécs, Balokány-liget, ifjúsági ház, 1974 • fotó: 
oltai péter

ortutay tamás • Budapest ii., családi ház, 1980-2009 • mun-
katársak: maros tamás, hámori Judit, Juhász kálmán • fotó: 
Bujnovszky tamás

pásztor péter • lónyabánya, szlovákia, római katolikus 
templom, 1993 • fotó: erhardt gábor
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ráCz zoltán • ebes, református templom, 1994 • fotó: 
máthé andrás

robogány andrea • családi ház, Balatonakarattya 2005 • 
családi ház, Nógrádverőce, 2008 • kvaDrum építész kft. • 
kós károly egyesülés • fotó: varga Csaba

rostás lászló • miskolc, felsőváros, református templom, 
1996-2009 • fotó: rostás lászló

rudolF mihály • miskolc, kohányi-ház, 2002-2007  • munka-
társak: szamosi endre, kovács ágnes, Nemes Bertalan • HA
dAS műterem kft. • kós károly egyesülés • fotó: f. tóth gábor
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salamin Ferenc • szerencs, általános iskola bővítése, 1988-
1993 • aXis építésziroda kft. • kós károly egyesülés • fotó: 
szentiváni János

salamin Ferenc • érd, fodor-ház, 1995 • Budakeszi, kele-
men-ház, 1998 • AxiS építésziroda kft. • kós károly egyesü-
lés • fotó: kiss antal

salamin Ferenc • tarcal, majoros borház, 2002-2005 • mun-
katárs: salamin miklós • Bodrogkisfalud, patrícius borház, 2003-
2007 • munkatárs: erhardt gábor, salamin pál  • AxiS építész-
iroda kft. • kert: viNCze attila, pagoNy • kós károly egye sülés 

• fotók: Bakos zoltán, mészáros József, salamin ferenc

salamin Ferenc • szerencs, világörökségi terület kapu és fo-
gadóépülete, 2005-2006 • munkatárs: salamin pál • belsőépí-
tész: Jakab Csaba • AxiS építésziroda kft. • kert: vincze attila, 
pagoNy • kós károly egyesülés • fotó: szentiváni János
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sáros lászló • gyula, hőforrás hotel és gyógyfürdő, 1983-
1990 • munkatársak/collaborators Borzsák lilla, teleki éva 
• SároS és társa építésziroda Bt. • kós károly egyesülés • 
fotó: sáros lászló

sáros lászló • szántód, társasüdülő, 2002-2003 • SároS és 
társa építésziroda Bt.  • SároS és társa építésziroda Bt. • kós 
károly egyesülés • fotók: sáros lászló

sáros lászló • Jászberény, könyvtár (volt zsinagóga átalakí-
tása), 2004-2005 • SároS és társa építésziroda Bt. • kós ká-
roly egyesülés • fotók: sáros lászló

sugár péter • tolcsva, oremus borászat, 2007
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szauer tibor • kaba, művelődési ház, 1969

szentesi anikó • Budapest, Nógrádverőce, milleniumi harang-
tornyok, 2000 • visegrád, erdei szanatórium, 1996 • paralel 
kft. • kós károly egyesülés

szűCs endre • Csopak, szőlőhegyi ház helyreállítása és bő-
vítése, 2007 • munkatársak: sallós Csaba, heimann ferenc • 
mérmű kft. • kós károly egyesülés • fotó: szűcs endre

szűCs endre • Balaton-felvidéki épületek, 2006–2006 • 
munkatársak: sallós Csaba, heimann ferenc • mérmű kft. 

• kivitelező: komári tamás • kós károly egyesülés • fotó: 
szűcs endre
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taba benő • miskolc, Bükki Nemzeti park, keleti kapu és fo-
gadóépület, 1984 • fotó: taba Benő

turi attila • pilisszentlászló, hétvégi ház, 2000 • triskell 
kft. • kós károly egyesülés • fotó: szántó tamás, turi attila

turi attila • lajosmizse, városháza, 2005 • triSkell kft. • 
kós károly egyesülés • fotó: turi attila

turi attila • lajosmizse, művelődési ház, 1998 • munkatárs: 
farkas erzsébet • triskell kft. • kós károly egyesülés • 
fotó: szántó tamás
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tamás gábor • Debrőd, templom, szerkezeti rekonstrukció, 
2006 • fotó: tamás gábor

tusnády zsolt • Nagykovácsi, családi ház, 2004 • AxiS épí-
tésziroda kft. • kós károly egyesülés • fotó: tusnády zsolt

uniteF-CéH • Hunyadi mátyás, dr. kisbán sándor (Céh) • 
Budapest, m0 megyeri híd 2006-2009 • uNitef-83 zrt. • kós 
károly egyesülés • fotó: horváth Barnabás, spisák attila

varga Csaba • Budapest iii., családi ház, 2005 • aXis épí-
tésziroda kft. • kós károly egyesülés • fotó: makláry zoltán
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vinCze lászló • Csenger, tornacsarnok, 1986-1992 • fotó: 
vincze lászló

zsigmond lászló, ekler dezső, bata tibor • veresegy-
ház, idősek otthona, 1991-1995 • Belsőépítész: rŐth rená-
ta • kvaDrum építész kft. • kós károly egyesülés • fotó: 
Buj novszky tamás

zsigmond lászló • veresegyház, általános iskola, 1999-2003 
• belsőépítész: zsigmoND ágnes • kvaDrum építész kft. • 
kivitelező: Bausystem kft. • kert: BuellA mónika, pagoNy 

• kós károly egyesülés • fotó: Buj novszky tamás

zsigmoND ágnes • Budapest, családi ház, belsőépítészet, 
2005 • kvaDrum építész kft. • kós károly egyesülés • fotó: 
Bujnovszky tamás
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vályogfalú házak • Füzes antal, Dobogómajor 2002 (legfelül) • krup pa nándor, Cserszegtomaj 1990-1994 (középen) 
• ráCz tamás, Cserszegtomaj 1990-1994 (lent) • fotók: zsitva tibor

Csémy olivér • családi ház, szlovákia

lőrinCz Ferenc • fonyód, vodicska-ház (munkatárs: sziklai 
ákos, kivitelező: lomnici és társa kft.), 1993-95

Farkas gábor • Nemesnádudvar, ravatalozó (popovits mó-
nikával)

tótH vilmos • magyarkanizsa, könyvtár és alkotóház

litomeriCzky nándor • európa-udvar, komárom, szlovákia

a kiállítási anyag összegyűjtésének nehézségei, vagy 
megfelelő minőségű képanyag hiánya miatt több al-
kotó művei kimaradtak a kiállításból, noha szerettük 
volna őket bemutatni. a katalógusban csupán jelzés-

szerűen, egy-egy képpel soroljuk fel a kós károly 
egyesülés valamikori vagy mai tagjai, illetve a hozzá 
közel álló építészek közül azokat, akik végül nem sze-
repeltek a kiállításon.



64 65szalai tibor (1958-1998) • Brettschneider-architektúrák, 1994 körül

a kiállítás nyitó terme az előzményekkel: huszka József, lechner Ödön, medgyaszay istván és kós károly 
művei, valamint gaudí és Wright tevékenységét idéző fotók. a terem másik oldalán volt látható a 
goetheanum modellje és fényképei; a népi építészet emlékeit bemutató felvételek alatt pedig lajta Béla 
és toroczkai Wigand ede egy-egy széke. 

a magyarországi szerves építészet előzményei – az egyes építészek, építészcsoportok esetében külön-
böző mértékben – a népi építészet gondolkodásmódjában és formanyelvében, az antropozófia szellemisé-
gében, a középkori kisvárosi kultúra megidézésében, a természetben működő erők formaképzésében talál-
hatók meg. a kiállításon a népi kultúra, a magyar századfordulós építészet és néhány, az építészettörténet 
alakulására nagy befolyással bíró mester alkotásait mutatjuk be jelzésszerűen.

a külföldi példák a magyar élő építészetet szellemileg vagy formailag befolyásoló nagy elődöket, illetve 
azokat a kortársakat idézik, akik a világ más tájain, esetenként minden informális kapcsolat nélkül, hasonló 
felfogásban alkotva hasonló építészeti eredményekhez jutottak. Jelenlétük e kiállításon a magyar élő építé-
szetet mint egy nemzetközi áramlat kivételes jelentőségű részesét szeretné láttatni.



66

Nagy tamás: Dunaújváros, evangélikus templom • makovecz imre: eger, városi uszoda


