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BEVEZETÉS

Mottó:
„…Rabjai vagyunk.
És nem tehetünk egyebet: hordjuk ezt az örökös, láthatatlan
bilincset, mely egymagában is elégendõ volna arra, hogy az
ember szabad soha ne lehessen. S még úgy a legjobb, ha
megadással hordjuk és rozsdáit magunk takarítjuk, mert aki
lázadva összetöri ezt a kelyhet, a hegyeket teszi egyenlõvé a
sík földdel, hogy magának zúgot sehol ne találhasson…”
/Tamási Áron : Szülõföldem/

1.

A Doktori értekezésem felépítésérõl

Doktori értekezésemet a Mestermûvem ismertetésének
szánom.
Az elsõ oldalakon a Mestermû létrejöttének elõzményeirõl körülményeirõl írok. Az eddig megtett utam, a gyökereim és
az indulásom ismertetése, akárcsak a „tanulmányútjaim”
részletezettsége talán túlságosan is személyesnek tûnhet.
A Mestermûvem megértése szempontjából mégis fontosnak
érzem ezt a hosszú és személyes mesét.
Aztán a Mestereimrõl emlékezem meg, néhány szóban.
Majd a kutatási és a tervezési programom szellemében - a
Doktori Iskolát megelõzõ, a doktorandusz-i, és az azt követõ
idõ alatt - elvégzett munkám rövid bemutatása következik.
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Ebben a részben kitérek az általam vezetett, Márton
László Attilával és a MIE diákjaival végzett-három
könyvet és több publikációt is eredményezõ farkaslaki
felmérésekre, azok tanulságaira.
A székelyföldi kortárs magyar építészet terén végzett
kutatásaim következtetéseirõl (kézirat), a kert- és tájépítész barátaimmal, azon belül a „Sztánai Mûhely”-lyel
folytatott együttmûködésünk eredményeirõl - faluszépítõ
akciók, szimpóziumok, elõadások, közös publikációk – is
ebben a részben számolok be.
Ismertetem a Mestermû mûvészeti elõzményeit, a
tárgykörben korábban megvalósult, saját és mások
(Mestereim) által létrehozott, számomra „mintaértékû
mûveket”
is
megemlítem.
Mindez
idézetekkel,
kiemelésekkel, rajzokkal, fotókkal, és szakirodalommal
bõvítve.
A következõ részben a Mestermûvet, magát a
létesítményt fogom bemutatni.
A leírást rajzokkal és fényképekkel illusztrálom.
Pontosabban a képi bemutatást szöveges ismertetõvel
követem, magyarázom. A terek, szerkezetek, anyagok,
csomópontok leírása és rajzos-képes ismertetése a
mesterségünk konkrét részleteiben kíván tájékoztatni.
Végül a Mestermû elemzése kerül sorra.
A létrehozásának konkrét elõzményei, okai és a
Megrendelõ
elvárásai,
funkcionális
programjának
bemutatása után, az általam készített problémafeltárás,
az ahhoz kapcsolódó kutató, felmérõ, elemzõ munkák
leírása, eredményeinek ismertetése olvasható.

Ezután következik a lényeg, a saját tervezési program, az
alkotói magatartás és az arra alapozott építészeti koncepció
bemutatása.
A fentiekben ismertetettekre épülõ poézis, és az abból
született eredeti alkotás-voltát bizonyító összehasonlító
elemzés leírása (illetve nyilatkozat).
Ez a Mestermû egy olyan alkotás, melynek mûszaki (anyagi pénzügyi-szerkezeti), mûvészeti (formai-stiláris), szellemi (a
semmi, vagyis térstruktúra), és üdvtörténeti (igazság)
dimenziói vannak. A korábbi, Isten alkotta „eredeti mû”
általam való folytatásával csak egy közbensõ fázis jött létre.
A tárgyiasult gondolat anyagainak, szerkezeteinek, a
kivitelezés során felmerült problémáknak, majd azok
megoldásának ismertetésével folytatódik a dolgozat.
Az alkotásban, a tervezésben és a kivitelezésben, a teljes
megvalósulásban részt vevõk, illetve a mindenkori
használók, az építtetõtõl, a mûködtetõn át a vendégekig,
részesei e helynek. Kiemelném, hogy ez egy meditációs
tárgy. Ha jól mûködik, mindanyiunkat segít az üdvözülésben.
Ezek után a kivonat, majd a téziseim ismertetése következik
magyar, illetve angol nyelven.
Végül bemutatom a Mestermû létrehozásában közremûködõ
személyeket, illetve cégeket.
A szakmai önéletrajzom (CV) a publikációimat, a mû- és
kiállítás-jegyzéket is tartalmazza.
Az irodalomjegyzék, a képek és rajzok jegyzéke, majd a
Témavezetõm ajánlása zárja a dolgozatot.
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TÁRGYALÁS
2.

A Mestermû létrejöttének elõzményeirõl

2.1.

Életutam
„Honnan jövünk, kik vagyunk, hová megyünk?”
/Paul Gauguin/

A Mestermûvem, mint minden ezen a világon nem „csak
úgy lóg a levegõben”. Megvannak a térbeli és idõbéli
kötõdései. Ezen kötõdések egyik legfontosabb elemének
- életutam - ismertetésével kezdem a dolgozatomat, a
Mestermû tulajdonképpeni bemutatását.
Hosszas mérlegelés után úgy ítéltem meg, hogy a
Mestermû mélyebb megértéséhez, illetve a Mesterjelölt
alaposabb
megismeréséhez
ez
az
elõzmény
elengedhetetlenül fontos!
Mátyás király székely katonai lustrája óta ismeretes
õseim névsora. Minden ágon székely-magyar lovas
parasztkatonák voltak. Pálmay József „Udvarhely
vármegye nemes családjai” (Kiadja: Betegh Pál
Könyvnyomdai Mûintézete Székely–Udvarhelyt, 1900,
111. old.)címû könyvében ezt olvashatjuk: „Jakab György
és János nyertek ”szentmihályi” elõnévvel Rákóczi
Zsigmondtól 1607. márczius hó 24.-én nemeslevelet”.
Pálmai megjegyzi, hogy kutatásakor az eredeti
nemeslevél a farkaslaki Fancsali Dénes birtokában volt
(azóta nyoma veszett!). Véleménye szerint a Jakabok
„Farkaslakára a XVII. század végén jöttek”. Itt közli a
családi táblázatot is. Korábbi feljegyzéseket a „Székely
Oklevéltárban” is találhatunk.

Az említett iratok az Apai – ág vonalát ismertetik. A székelymagyar családokról - így a többi ágakon õseimrõl is ismereteket elsõsorban a katonai lustrákból-mustrákból
szerezhetünk. Tény, hogy a lustrák és az egyházi anyakönyvi
adatok tanúsága szerint a XVII. századi farkaslaki
megtelepedésük után nem sok Jakab csángált el olyan
messzire és hosszú idõre, mint én. Ez a megállapítás a többi
- más ágakon élt - felmenõimmel kapcsolatosan is igaz.
Környékünkön köztudott hogy a farkaslakiak „viccös
embörök”, „csúfondárosok”, akaratosak, egyenes emberek,
és az életük során nagyon sokat-sokfelé mozgolódnak – viszi
Õket a „kereset” utáni hajsza - végül hazatérnek. Erre a
legismertebb történetet Tamási Áron szolgáltatja, de a dolgok
dramaturgiáját tekintve, eltérõ szinteken és más-más
hírértékkel mindenki megmártózik a nagyvilágban, majd
többnyire hazatalál. Összegezve az „aranyos tekergõk” már
évszázadokkal ezelõtt ûzték õsi mesterségüket, a
„szénégetést”, ami nemcsak a falu határában – erdõiben
zajlott, hanem Székelyföld, Erdély, illetve a Kárpát-medence
minden területén. A katonáskodással járó idegenbejárás, a
”fúvarozás”, a posztóval kereskedés, a „feketézés” átível a
különbözõ századokon – rendszereken. Napjainkban az
építõipar (Amerikától Irakig, évszázadokkal ezelõtt is és most
is), a vendéglátás, az autóval való kereskedés is bõvíti a
repertoárt.
Kisgyermek korom óta - mint minden farkaslaki gyerek – a
hazai erdõk-mezõk után én is megismerkedhettem más
vidékek tájaival a szénégetésben, a legelõtakarításban, a
bokorvágásban, majd a városok és a nagyvilág
meglepetéseivel, huncutságaival.
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2.2.

Tanulmányaim – tanulmányútjaim

Életem meghatározó élménye a dimbes-dombos
farkaslaki táj. Ezt a helyet, amit – „a világra jõve” életemben elõször megláttam, mindig a legszebbnek
találtam. A táj, mindenféle tájszeretetemet ennek az
élménynek tulajdonítom.
Csodaszép gyerekkoromat drága jó szüleimnek - néhai
Jakab H. László (1938-2006) és István Jolán (1942) Nagy-, és Déd-szüleimnek, illetve Testvéremnek,
Rokonaimnak, Szomszédaimnak, Gyerekpajtársaimnak
köszönhetem. Annak a mesebéli Kisközösségnek, amely
a legembertelenebb történelmi idõkben is – mint védõ
burok - körülvett engem. Ezek az emberek, ez a hely, ami
a
legtöbbet
adott
nekem,
a
tanulmányaim
legfontosabbika.
Ez a mérce, az elvárásaim alapja és teteje.
A kertünk vége kifut a Gordon – hegyre. Már
kisgyerekként onnan, a hegy lábától, jártunk fel a hegyre tõlünk keletre - megismerni mindent, amit csak lehet. A
dûlõk, a füvek, a fák-virágok, a madarak …a „Sárkánylik”
mindig tekergõ, otthon soha – nem talált sárkányai, az
indiánosdi (fakardok, íjak, parittyák és egyéb „fegyverek”),
a számháborúkban tönkretett-letaposott sarjúk-füvek…
Elsõ szénégetõs emlékeim Piatra – Neamti, Böbén,
Sugás – fürdõ. A sorsom elsõ próbakövei: jobb kezem
súlyos égési sérülése (homokozás a szénporban).

Négyévesen kezdtem ismerkedni a nagy-kaszással.
Szeretett jó barátom, Zsiga Tátám (Jakab H. Zsigmond apai
dédapám) megrendítõen szép, nyugodtan bölcs halála:
„Istennek megért gabonája vagyok. Nem fáj semmim, fiam,
csak várom a boldog halált”. Kicsivel késõbb egy újabb nagy
tanulság. Egy általam -játékból az erdõ felé - céltalanul
eldobott fakéreg bumerángszerû visszatérése a mellettem
játszadozó, éppen járni tanuló Zoltán (1969) öcsém életre
szóló vakságát is okozhatta volna. „Firtos fölött, elaludt a
Gondviselés” (Tamási Áron: Jégtörõ Mátyás).
De hála Istennek most résen volt. Nem történt végzetes baj.
Emlékek a tanintézetekbõl? Az óvoda esküvõs - játékainak
võlegényeként a „kemény mag” (a bátrabbak, harcosabbak,
gyávábbak?) hangadójaként menekülésünk a védõoltás elõl,
ki a Templom-udvarán, mint a kalandfilmekben, mint
Nagyapáink az oroszfogságból…Az elsõ nyilvános dac,
félelem(?)…
Majd románnak öltöztetve az óvodai ünnepségen én
mondom a román verset, mert én tudtam megtanulni és
mondani is a legszebben…(?) Az a pár katonaviselt férfi aki a faluban tudott románul – a megmondhatója, hogy ez
mennyire volt érthetõ. Én nem emlékszem…
Az elemiben Páll Árpád tanító bácsim pallérozott. Igazi
régivágású férfi volt és pedagógus. Szigorú, jószívû és
(véleményem-emlékeim szerint) igazságos ember, aki elég
korán elkezdett engem bíztatni a rajzolásra, és tõlem
nyilvánosan „többet követelt”. Talán ez is kellett ahhoz, hogy
egy idõ után állandóan rajzoltam, illetve személyemben az
iskola legjobb tanulóját taslizgathatta.
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Az általános iskolában fiatal, frissen végzett rajztanárnõ,
Harmath Zita - az elsõ és egyben utolsó az iskolánkban biztatott tovább.

A mezõre-járásokkor ismerkedtem meg a korosztályuk
embereivel. Sokan közülük – egyre kevesebben, akik még
ma is élnek - akkortól jó-emböreim, öreg barátaim.

A rokon matematika tanárnõ szomorúságára az elsõ
egyéni kiállításom (farkaslaki általános iskola) után
felvételiztem
a
székelyudvarhelyi
zene
és
képzõmûvészeti általános iskolába (ma szakközépiskola).

A színtiszta székely – magyar római katolikus falunkban a
legfontosabb, leghitelesebb közintézmény az egyház volt. A
mindenkori – akkoriban még csak ritkán cserélgetett Plébános Úr, az állandóságot sugárzó Megyetanács (a
famíliákat az egyházban képviselõ házasemberek), a Kántor
és a Harangozó. Hónunk alá csapott hasított-fával, heti két
délutáni hittanórára jártunk.

A szüleim életében a messzi-tájon való szénégetés helyét
ekkorra már átveszi a székelyföldi bokorvágáslegelõtakarítás, illetve szénacsinálás. Iskolaidõben anyai
nagyszüleim gondoskodásában jártam iskolába és
egyben tanultam a mezei munkát. Anyai nagyapám,
István Papó (néhai István Péter, 1918-1985) az én
méretemre, kimondottan nekem készített egy kicsi
kaszát. Szerinte jó kaszás lesz belõlem. Szerettem is.
Patakfû, Bükkbele, Tollókert, Pakot, Orbánoké, Csere,
Szászkele, stb. akkor már megismerkedik a kaszámmal.
A
Hangya-mász-sarka
nevû
dûlõ
mégis
a
legemlékezetesebb számomra. Akkoriban kezdtem
tanulni az írás – olvasást. István Mámám (néhai Pakot
Irén, 1921-2004) egy délutáni takarás (szénagyûjtés)
közben azt mondta, hogy eljött az ideje annak, hogy
megtanítsa
nekem
„a
magyarok
legszentebb
imáccságát”. Benne van az imádságos könyvben, onnan
még ráadásul az olvasást is gyakorolhatom…Úgy
kezdõdik hogy „Isten áld meg a magyart…” És mi estig
gereblyéztünk, és fúttuk a magyarok legszentebb
imádságát…

Nagyon szerettem a Templom-dombot. Ha lehetett minden
misén és vecsernyén ott voltam, és ministráltam. A
szentleckét
olvastam,
a
házszentelésnél
vídimusz
(minisztráns) voltam. Nagy hóban-havazásokban - a tanyákat
a Szent-kereszttel végigjárva - szánnal az egész
kompániával együtt borultunk bele a méteres puha-paplanba.
A szép mesék, történetek, a sült füstölt kolbász és a forralt
bor illatával szállt magasba a tömjénfüst. Így teltek a
Karácsonyok, Vízkeresztek a csillagos ég ránkhajoló
oltalmában. Öreganyáim barátnéi azóta szeretnek, ezért
nekem adják el (ritka eset!) a féltve õrzött parányi földjeiket.
A hetedik és nyolcadik osztályt a „messzi idegenben” - a tíz
km-re lévõ „városban”, Székelyudvarhelyen - Zsigmond
Aranka festõ- és textil-mûvész szakmai irányításával
végeztem. Minden délelõtt rajzórák, délután elméleti oktatás,
este „szilencium” a kollégiumban: a volt katolikus
fõreáliskola, majd a volt református tanítóképzõ internátusai,
sajátos hagyományaikkal…
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A sikeres középiskolai felvételi-vizsga után kezdtem meg
marosvásárhelyi tanulmányaim a helyi zene,- és képzõmûvészeti szakközépiskolában. Jó volt a diákközösség,
szép kamasz évek, szerelmek, eszmélések, lázadások,
románok, internátus, kóvártélyok (albérletek).
A „murális festõ szakon” ismerkedtem a díszítõ-festõ
technikákkal: freskók, szekkók, álszekkok, vitrók,
zgrafittók, mozaikok, stb. kerültek ki a kezünk alól.
Kedvencem közt van az irodalom és a matematika.
Hittanórák. Pilinszky, Szilágyi Domokos, Jeszenyin,
Kányádi, József Attila, Kós Károly, Tamási. Színjátszókör
az iskolában. Handel Vízizenéje, preklasszikusok, rockzene és táncház… Érettségi vizsga.
Hogyan tovább? Teológia, színi-tanoda? Festõ-rajztanár
vagy építész legyek? Végül sikertelen felvételi-vizsga a
bukaresti „Ion Mincu” egyetemre (architectura!).
Ott derült ki, hogy a személyi igazolványomban elírták a
nevemet (Iakab?).
Székelyföldi csavargások, bevonulás katonának. Nincs
mentség: sem a következõ évi felvételi-felkészítõ, sem a
stigmává kiteljesedett „vitiligó” (bõrfestékhiány). Tizenhathónapos Duna parti szolgálat (Giurgiu=Gyurgyevó), az
évszázad leghidegebb januárja (1985), idegen kultúra új
(azóta már rég elment) barát. Nyolc hónap katonáskodás
után az elsõ hazautazásomra István Péter, anyai
nagyapám halála szolgáltatott lehetõsséget. Árvíz miatt
plusz pár nap szabadság… József Attila szavalóestemet
az õrségben gyakoroltam. Ezt hallván majd megütötte a

guta a folyosót éppen felmosó katonát. Belátom a román
hadsereg „emberségbõl” nagy iskola volt. Nagy tanulmányút.
Szemembe csak egyszer mondták hogy „bozgor”
(=hazátlan), de aki mondta, azt hiszem azt a napot azóta is
megemlegeti. Karácsonyra otthon voltunk. Édesapám
megjegyezte: nem törték be a vad csikókat, az egyszerre
bevonuló-leszerelõ „négy huligánt”.
Ládaszegezés, seprûkötés, Tamási Áron színjátszó kör:
„Vitéz lélek” nagy sikerû elõadása a farkaslaki barátaimmal, a
helyi értelmiség és a párt-hivatal gáncsoskodásai ellenére.
Újabb felvételi-felkészítõ Bukarestben. Barátaim az
albérletében nekem is szorítottak helyet. A konyhában - a
földre tett matracon fekve - arra ébredtem, hogy a fejemnél a
befõttes üvegben megfagy a víz, az üveg elpattan.
Izgalmas tanulás, bennfentesek közt, sok-sok pénzért:
Édesapám egy napi bére egy óra díja.
Nagy a tempó, naponta három-négy ilyen óra. Bíznak
bennem és biztatnak. Jól megy a felkészülés. Állom a sarat.
A felvételin - a „névelíráson” túl - szembesültem azzal a
helyzettel, hogy az addig büszkén vállalt, minden iratomban
(személyi igazolvány, katonakönyv, útlevél stb.) feltüntetett
„nemzetisége: magyar” nem csak a „román demokrácia”
nemzeti tolerancia-szellemét hivatott tükrözni. Ez az
információ másra is jó lehet. Mennyire globális és/vagy
lokális a nemzeti diszkrimináció? Nem sikerült felvételt
nyernem. Nem baj. Jó ez így. A Jóisten akarata. Otthon
fogok élni. Jókat csavargunk - gondoltam - a kis öcsémmel,
Attilával (1982). Van új házam (megházasodtam), szerelmem
(most már nõsülhetek).
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Aztán a felvételi-dosszié kivételekor változik a helyzet. A
bukaresti-tanulmányutam fordulatot okozó tanulságokkal
jár.
A feltûnõen nagyszámú magyar jelentkezõ közül a végsõ
fordulóba bejutott három(!) magyar felvételizõ dossziéja
hosszas keresés után „külön-teremben”, a tanügyi osztály
vezetõjének fiókjából kerül elõ, a szemünk láttára. A
hölgyek tanácstalanul közlik, hogy õk „utasításra
cselekszenek”. Sajnálják, de ez van… Numerus Clausus
(ismerõs dolog?). Román nemzetiségû tanárom
reklamálni akar. Felháborítónak és tûrhetetlennek nevezi
a helyzetet (majd pár évre rá Párizsba disszidál). Végül
arra bíztat, célszerûbb, ha jövõre próbálkozom újra.
Ingyen felkészít. Ugyanannyi órát ad majd, mint az elõzõ
évben. Elhittem neki!
Végül az elõkészítõs kollégák is bocsánatot kértek.
Röstellették, hogy engem nem, de Õket felvették. Én
viszont döntöttem: többet nem megyek Bukarestbe.
Hazaérkezve - a csûr elõtt állva – elmeséltem a
tapasztaltakat, és kértem édesapámat hogy a számomra
éppen frissen felépített házat „írják le a nevemrõl”.
Akkor ott eldöntöttem és Édesapámnak elmondtam, hogy
az elsõ adódó alkalommal elmegyek otthonról,
továbbtanulok. Akárhol a világon, de nem maradok így
„félmûvelten”, Czintos Bálint módjára. (Tamási Áron:
Csalóka szivárvány)
Szerzetes nem lehettem, világi pap, pedig nem akartam
lenni, így tanulmányaimat a falu határában folytattam. A
nyaram a szokásos mezei munkával telt. Nem tudtam
nyugodni. Kevésnek éreztem a kaszálást-takarástszénacsinálást.

Õszre elegem lett az egészbõl. Sarjúcsináláskor
Szászkelében „bévágtam a gereblyét a bokrok közi”. Azt
éreztem, hogy ezt tudná más is csinálni, de én csak
pazarolom a másra szánt-rendelt idõmet, és ezt majd
egyszer valaki számon fogja kérni tõlem. Ha nagyképûennaivan hangzik is, õszintén így éreztem. Ezt el is mondtam a
Szüleimnek, akik arra bíztattak, hogy akkor legyek valami
mérnökféle, mert oda – tudott dolog volt, hogy - a
magyarokat is könnyebben felveszik.
Õk mindig bíztak bennem és mindenben segítettek.
Õsztõl ládaszegezés, seprûkötés, majd a székelyudvarhelyi
bútorgyár következett. Izgalmas hajnali felkelés, ingázás a
lehetetlen jármûveken (busztologatás a hatalmas hóban
stb.), fûrészporkihordás, délután seprûkötés, este a
színjátszó-kör. Minden este éjfélig – petróleumlámpa mellett,
a hazulról-vitt hasáb-fával fûtött kultúrotthonban - próbák. Az
ifjúsági hittan-órák, ministrálás, rajzolás, festés, faragás,
színjátszó kör, a diktatúra egyre nyomasztóbb bornírtsága,
irredenta dalaink borgõzös hangulataival keveredett. Öreg
barátaink, a gulágot-járt (szocialista munaktábor), orosz
fogolytáborokat megszenvedett volt frontkatonák a farkaslaki
Nagyhídon (amit aztán elvitt a 2005-ös árvíz) sok mindent
megtanítottak nekünk a Rock-estek szüneteiben.
Végül a bútorgyári szamárlétrán az asztalossegédbõl
szakképzett asztalos lettem, bonyolult munkákat bíztak rám.
A stíl-faragókhoz kerülve elitebb kasztba jutottam:
marógéppel kinagyolt mintákat faragtunk készre.
Ezután kerültem a tervezõ osztályra rajzolónak, majd
tervezõnek: mûhelytervek, gyártmányrajzok készítése,
minimális dizájn, minden koloniál.
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„Nem mersz elmenni, kipróbálni magadat” mondta egy
lányismerõsöm. A barátaim egy része „koncsentrán”,
kényszermunkán a bukaresti fehér-háznál. A többiek
menekülnek. Van, akit félholtra verve hoznak haza a
határról. Akiknek sikerült, azok szétszóródva mindenütt,
szanaszét a nagyvilágban.
Kérvényezhettem én is az útlevelet, de én sem kaptam. A
korrupt hivatalnok megvesztegetésére, pedig nem voltam
elég jó. Elkergetett az irodájából kávéstól-pálinkástól…
És ekkor, hat éves visszautasítások után váratlanul és
mai napig érthetetlen módon turista-útlevelet kaptam.
A
székelyudvarhelyi
kultúrházban
megrendezett
festészeti kiállításom megnyitóján még jelen voltam, de
azt végül hátrahagyva vonatra ültem és megérkeztem
Magyarországra.
Mint kiderült nem muszáj továbbmennem, maradhatok,
tanulhatok itt. Arra is figyelmeztettek, hogy semmi
elõnyre, pozitív megkülönböztetésre, illetve támogatásra
nem számíthatok. Nem mentem tovább. Magyarországon
kértem és kaptam tartózkodási - majd letelepedés –
engedélyt.

Már lekéstem a felvételi jelentkezést, de végiglátogattam az
egyetemeket: színház és filmmûvészeti, képzõmûvészeti,
iparmûvészeti, mûegyetem. Végül jól döntöttem, a szívemre
hallgatva az ipart választottam.
A kõmûves segédmunkások közt kezdtem a magyarországi
kenyérkeresetet. Itt lettem „a Román”, de csak egy pillanatra,
mert megfelelõ lendülettel és kellõen magasra emelt lapáttal
rohantam „a Magyar” kolléga felé. Többször nem kellett ezt
megismételnem.
Az elõkészítõt nagyon élveztem (a tan-díjfizetést
elengedték!). Rajzszakkörök, budapesti színházak, opera,
koncertek, filmek, kiállítások.
Közben megnõsültem. Feleségem Varga Edit (1970)
falumbéli, gyerekkori színjátszópajtársam.
A munkásszállók után jöttek az albérletek. Szépen sorban.
Csak ábrándoztunk az otthoni tájról, az új, szüleim által
nekem épített üresen álló nagy családi házról…

Végül évek multán - hosszas visszahonosítási eljárás
után - lettem magyar állampolgár (is).
Igaz, minden felmenõm magyar állampolgár volt, soha
senki közülük arról le nem mondott.
Tudom, volt rá példa hogy valahol-valakik csak úgy
megvonták ezt tõlük!
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2.3.

Mestereim

Sok – sok embertõl tanultam ezt – azt…
Nagyszüleim és szüleim, tanítóim-tanáraim után az
egyetemi évek sem csak a szakmát jelentették.
Ugyanis
a
személyes
élményeimet
tekintem
tanulmányaim legfontosabb forrásainak. Az emberséget.
Nincs számomra külön szakma és külön magánélet.
Minden összetartozik.
Felvettek az Iparmûvészeti Egyetemre. Úgy éreztem jó
helyre, kerültem. Volt, aki a beszédemrõl még azt is
kitalálta, hogy udvarhelyszéki vagyok. Nagyon szép és
csudajó volt minden. Állandó elmélyült tanulás-gyakorlás
és
sok-sok
kemény,
játékos
munka,
feszes
kenyérkeresettel gazdagítva.
Az alapképzõ elvégzése után a „környezettervezõ
stúdió”-ban tanultam. Közben építkezéseken, majd
díszítõszobrásznál dolgoztam. Kanadai vízumot még
román állampolgárként kaptam, de visszajöttem
Magyarországra – kitartó ott-marasztalások ellenére –
mindenki meglepetésre. De ha már egyszer a konzulnak
megígértem… Õ meg is köszönte a hazatértem.
A másodéves „iparos” koromban - Kanadából éppen
hazaérkezve - találkoztam elõször Jánossy György
építész mesteremmel. Utólag ez a találkozás is igazolja:
sorsszerû volt a hazatértem, nem maradhattam
Kanadában. Elõször ZH korrektúrák, majd tervek,
konzultációk. Egész napokat átbeszélgettünk, étlenszomjan.

Meghitt barátságunk, atyai/nagyapai jó-tanácsai, az életrõl és
a szakmáról való egybengondolkodás-együttgondolkodás
megismételhetetlen pillanatait hozta el számomra.
A világjárt nagypolgár nagyvonalú-nagyívû eszmefuttatásai,
praktikus élettapasztalatai és az erdélyi havasokból sok-sok
kalanddal-batyújában a frissen érkezett parasztfiú megrázó
találkozása volt ez. A személyes kapcsolatunk emlékezetes
pillanatai, a késõbbi munkáim, illetve a Mestermûvem
bemutatásának elõzményei is erre késztetnek, hogy ilyen
legyen ez a bevezetõ-mese.
Szeretett Mesteremtõl - a Tanítványok nevében – ravatalánál
ezekkel a szavakkal vettem búcsút:
„Kedves Tanár Úr!
A búcsúzás pillanatában én KÖSZÖNETET mondok.
Köszönöm a Jósorsnak, hogy téren-idõn keresztül a Tanár
Úr közelébe sodort. Nagy áldás, hogy hallgathattuk
türelmesen-feszes
bölcs
tanácsait,
fiatalosan-biztató
dorgálásait, ízes-vadregényes elbeszéléseit.
Szeretett Mesterünk a vidám és erõs élet ránk váró
izgalmainak bátor megismerésére, vállalására buzdított. Az
építészet ürügyén nyitott kapukat bennünk, bontott tereket…
Ki tudja kinek-hová vezetnek ezek az utak, csapások?
De egyet biztosan állíthatok: életreszóló volt találkozásunk.
Mélyek a bennünk hagyott nyomok.
Az Iparmûvészeti Fõiskola volt és jelenlegi diákjainak,
tanítványainak nevében is köszönöm a nagyrabecsült
Mesteremnek szilaj szeretetét és jóságos türelmét.
A boldog viszontlátás tudatában kívánok a Tanár Úrnak
békés, csendes nyugodalmat.
Budapest, 1998 szeptember 17.”
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A fõiskolai diplomamunkámnak konzulense arról is
gondoskodott, hogy opponensem Hegedûs Péter építész
legyen. Huncutul megjegyezte: Péter jó ember és jó
építész. Meglátod egyszer még munkát is ad neked.
A Jánossy György építész mesterem Tóth Árpád utcai
háza, a Gödöllõi-víztorony, az oktatási módja-stílusa, a
magatartása és az emberséges szeretete életem egyik
legmeghatározóbb eleme lett.
S ha már a Jósorsról beszéltem - elébemenve a
késõbbieknek – azt is meg kell említenem, hogy, bár
Mestermûvem nyertes pályázati tervét már nem
mutathattam meg a Tanár úrnak az Iparmûvészeti
Egyetem Építész Tanszékén - pályamûvem hírére Jánossy György megüresedet helyére hívott meg
Ferencz István tanszékvezetõ, építészeti tervezést
tanítani.
Király József belsõépítész-bútortervezõ mesteremmel
góbéskodva
sokat
tanakodtunk.
A
fõiskolai
diplomatervem
másik
konzulenseként
segítette
munkámat. Hatalmas tudása, csodálatos rajzkészsége és
vidámsága szülõföldem friss illatait csapta mindig
arcomba. Mindig segített sok-sok áttétellel is.
Akkoriban bútor-féleségeket készítettem, sajátkezûleg, az
ipar asztalosmûhelyének mestereinek segítségével.
A bútorszakvásár avandgarde-versenyén „por esett a
gépezetbe”: a nemzetközi zsûri elsõ díját „egy
szalmakalapos” munkája nyerte. Fülem hallatára
jelentették ki az illetékesek, hogy „ez megengedhetetlen,
ezután mindig magyar zsûri lesz!”. Istenem!

Ekkor már épület-felmérésekkel, sõt valóságos tervezési
feladatokkal is megismerkedhettem. Csomay Zsófia, kedves
mesterem pártfogásában végre egy igazi építészirodát is
láthattam – már belülrõl is. A nyári szakgyakorlatom
alkalmával a CET Rt.-ben dolgozhattam.
Ekkor készült el - Márton László Attilával közösen - az elsõ
belsõépítészeti tervünk - a remetekertvárosi óvoda -, mely
nemsokára „a terveink szerint!” meg is épült.
Lediplomáztam az Iparon, ahol „belsõépítész és bútor
szakirányú
formatervezõ”-nek
nyilvánítottak,
kiváló
minõsítéssel.
Elkezdtük a farkaslaki kutatómunkánkat. A csapat állandó
tagjai - a kemény-mag - Márton László Attila kollégám és
társam a Hét-fõ Bt.-ben, Csikó Zoltán fotográfus barátunk,
illetve jómagam.
A mesterképzõt „nagy kínok közepette”, az elõzõ idõszakhoz
képest kevés odafigyeléssel végezhettem. Az elsõ tervezési
órán Nagy Tamás építész tanárommal való találkozásom, a
pestújhelyi
evangélikus
parókia
épületének
közös
meglátogatása, beszélgetésünk szülõfalumról, erdélyjárásról, világnézeti különbségekrõl és kommunikációs
problémákról (?). Ma sem értem hogyan, de túléltük. Közben
a sevillai expo meglátogatása tartotta bennem a lelket, s vitte
el azt a kicsi pénzünket is, ami még volt…
A Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Fõiskolán „Bolti design”
címen tartottam elõadásokat.
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Végül a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola Építész
Tanszékén a mesterképzés egyetemi tanulmányaimnak
eleget tettem és „mesterfokozatú környezettervezõ”-nek
nyilvánítottak, kiváló minõsítéssel. Diploma konzulensem
Csomay Zsófia volt, akit mesteremként tartok számon,
sõt mi több Heppes Miklós volt az opponensem.
Az összeomlás határán - egy korábbi vállalásom okán - a
BÁV
mûszaki
osztályán
kezdtem
el
szakmai
pályafutásomat. Friss egyetemi oklevéllel, harminc
évesen
tisztasági
festések
megszervezésével
próbálgattam szárnyaim. Közben azt mérlegeltem, hogy
tíz év telt el a „gereblye eldobás” óta, sok minden
megtörtént és én mit is csinálok?
De munkába állás elõtt (szóbeli) meghívást kaptam az
építész-tanszékre, tanársegédnek. A tavaszt Rubikösztöndíjas-ként a skóciai Dundee építészkarán
tölthettem. Életem talán legcsodálatosabb három hónapja
volt ez. Skóciában igazán nyitott, meleg szívû emberekkel
találkoztam, amit Makovecz Imre nagyvonalú, igazán
szívélyes ajánlásának is köszönhettem. A skóciai kaland
még szebb lett, amikor a tanszékvezetõ vidám
felkiáltással „odatett” korrektornak: „Te taníts itt minket!
Mi fogadtunk Téged, Te már végzett kolléga vagy, tanulni
szeretnénk tõled!” - mondta lelkesen.
Szép és tanulságos találkozások, sok csavargás a
Felföldön, a legtávolabbi szigetekig, minden építészeti,
mûvészeti egyetem meglátogatásával, végül egy
nagyszerû „éves konferenciával” (RIAS éves közgyûlése).
Marasztaltak a tanszéken, de minimális gyakorlati

tapasztalattal, alig egy pár megvalósult munkával a hátam
mögött, nem éreztem hitelesnek az ott-maradást és a csak
oktatást. Az igazi tervezõi munka - a tanítással kiegészítve mindig jobban izgatott, mint a puszta-gyakorlat nélküli oktatás. Annak ellenére, hogy a bokros-csomag
következményeként nagynevû mestereink menesztése,
nyugdíjba zavarása stb. után érthetõ volt, hogy a
tanársegédség is dugába dõlt. Ismét hazajöttem. Azt is
eldöntöttem, hogy a BÁV-nál nem maradok.
A Kós Károly Vándoriskola felvételi-kiírására már a tavasz
elején felhívta figyelmemet Makovecz Imre. Nagy Tamás és
Ekler Dezsõ is biztatott. Nagy Tamás aszódi gimnáziumának
makettjét látva már magam is azon voltam, hogy annak
rajzolásában vándoriskolásként részt vegyek. Így oda
jelentkezve felvételt nyertem, és egy jogos makoveczi-letolás
után (nem számoltam még be Neki a skóciai tekergéseimrõl!)
elkezdhettem a Vándoriskolát.
A BÁV-tól fondorlatos küzdelem (lásd Ábel) után
megszabadultam és az Axis Építészirodában, Nagy Tamás
mellett megkezdhettem (folytathattam?) a vándorutam.
Az aszódi gimnázium kiviteli terveinél lépcsõfelelõs voltam.
Lubickolva élveztem a jó munkahangulatot, azt az életformát,
amit magaménak éreztem. Nagy Tamás dunaújvárosi
evangélikus templomának mûvezetése volt az elsõ általam
tapasztalt mûvezetés. Minden mozdulatára emlékszem.
Vándorlevelében is szép útravalót adott: az ember, aki
építész, keresztény és magyar férfi. Tamás mester minden
munkáját figyelemmel követem, mintát jelentenek számomra.
Fõleg egyházi (szakrális) épületei.
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A félév maradék részében Salamin Ferenc építész
mesterem mellett dolgoztam. Õ azután is munkákhoz
segített, és azóta is folyamatosan – az
Õ
kezdeményezéseire - együttdolgozunk kisebb-nagyobb
munkákon. Fontos ez, mert a végtelen türelmet, a
legabszurdabb helyzetekben, a minden apróságra
kiterjedõ szeretetteljes gondoskodás méltóságát nap,
mint nap tanulom ma is Salamintól. Ez ügyben talán
nagyobb az igyekezetem, mint az eredményeim, de tele a
szívem szeretettel.
A tarcali Királyudvar borászat idõtlenné-tételét érzem a
leghitelesebb, számomra példaértékû munkájának, annál
is inkább, mert belsõépítész-bútortervezõként én is
közremûködtem. Salamin Ferenc Mestermûvem szelíd
mentora, visszafogott korrektora és törvény elõtti felelõse
is volt egyben. Ezért is külön köszönet illeti õt a
mestereim között!
Az Axis nagy élmény volt. A két kiemelt mesterem után
álljon itt a szeretett társulat többi (akkori) harcosainak
névsora: Vincze László, Tusnádi Zsolt, Varga Csaba.
Örömmel tölt el, hogy azóta is jó a kapcsolatunk a
társasággal.
Különösen
meghitt
a
Karácsonyi
együtténeklés.

A
vándoriskolások
listáján
alig
van
nyomom.
Utólag tisztáztuk, hogy nekem így jobb. Igaza volt.
A Vándoriskola után önállósodtam. A munkák már
megkerestek-megtaláltak,
azokat
kisebb-nagyobb
segítséggel de magam végeztem, fõleg Mestereimnek
köszönhetõen.
Hegedûs Péter mesterem - aki mai napig követi-segíti utamat
tényleg munkát adott, ahogy Jánossy mesterem megjósolta.
Itt is az emberség az elsõ, illetve Péter lelkiismeretes emberi
és szakmai maximalizmusa, bölcs-türelmes szelídséggel.
De mindezekre még az „Munkáim” címû fejezetben a Hefkó
Mihály belsõépítész mesterrel való közös munkánk kapcsán
még kitérek, és tanulságairól megemlékezem.
Turányi Gábor építész tanárom volt, és akkoriban különös
odaadással követtem munkásságát.
Vásárhelyi János bútortervezõ földim. Tiszta látását szilárd
vidám kitartását, leleményességét nem feledhetem.

Sáros László irodája volt a következõ, a második
vándorhelyem.
Makovecz Imre a harmadik, mint a magyar igazság.
Utólag kiderült ez volt egyben utolsó állomásom a Kós
Károly Vándoriskolában. Ugyanis Makovecz Imre – mint
utólag kiderült, csupa szeretetbõl - engem onnan kirúgott.
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2.4.

Kutatásaim

Farkaslaka
A nyári szakgyakorlatok (Magyarlukafa, Gelence) voltak
az elõzményei a farkaslaki kutatásainknak. Márton László
Attila
évfolyamtársammal
és
Csikó
Zoltán
fotográfusbarátunkkal kezdtük el a terepmunkát. A
Magyar Építészkamara Támogatásával indultunk. A
munka nemét tekintve inkább „meghatározhatatlan
mûfajú kutatás” volt ez. Diktafonra rögzítettünk nagy
beszélgetéseket, borozgatásokat.
A portréfotók, a tájképek, az épületek, és a bútorok
egyaránt szerepeltek a fotókon-rajzokon. A falum
meglepõ
nagy
szeretettel,
segítõlég
tûrte
az
élveboncolást.
A Szüleim etették-itatták, szállással ellátták az
odalátogató nyarankénti körülbelül 10 fõs csapatot. Az
Iparmûvészeti Egyetem Építész Tanszékének diákjai,
illetve mindenféle gimnazisták, skóciai, írországi, és
angliai diákok is részt vettek a felméréseken.
A kutatás részletei, illetve tanulságai a „mellékesen”
megszületett
tanulmányokból
és
kötetekbõl
az
irodalomjegyzék segítségével megismerhetõek, így most
azokat itt nem kívánom részletezni. Csak egy mondatban
összefoglalva azt kívánom kiemelni, hogy a változó világ,
a mindig dinamikusan módosuló helyzetek, illetve azok
tárgyi-építészeti megjelenési formái izgattak minket.
„Valami megmozdul!”

Ezeket a folyamatokat próbáltuk kutatni, dokumentálni, illetve
megérteni. A globális tendenciák és a helyi ellenállás
frontvonalai érdekeltek. Az, hogy a mai fõvonal terrorja és a
provinciák kisközösségeinek ereje milyen mozgásokat mutat.
Mint – tán öntudatlanul – óvodáskorunkban, vagy a
budapesti rendõrterrorban, az õszi sátán-rohamokban. Most
is – talán öntudatlanul - így gondolom, utólag is így látom,
hogy minden egybetartozik, hogy mindig „ugyanarról” van
szó! .
Sztána és a kertészek
A farkaslaki elõzmények után Fekete Albert kert-, és
tájépítész (azóta dr. és barátom) kért meg arra, hogy
elõadásokon ismertessem tapasztalatainkat a Kertészeti
egyetemen. Késõbb a Sztánai Mûhely keretében a
helyszínen, a csodálatos Varjú-várnál, majd évek során több
alkalommal az egyetemük különbözõ termeiben, vagy a
fürdõépítõ kalákák, a farsangi-, és szüreti-bálok alkalmával.
Ennek a kapcsolatnak a keretében az építészeti krédómról,
illetve az erdélyi táj problematikájáról voltak elõadásaim és
publikációim, melyek a listám alapján felidézhetõek.
A székelyföldi kortárs magyar építészet
„A székelyföldi kortárs magyar építészet” kérdésköréhez két
formában is nekiveselkedtem. Bevallom, provokative.
Ugyanis én mindig alkotónak, építésznek éreztem-gondoltam
magam. Amikor írok, az mindig rajtam kívüli okokból teszem.
Mondhatom úgy is, hogy én csak hangosan gondolkodom.
S mivel mások nem hajlandók foglalkozni - nincs támogatás
a témára - a témával én kénytelen-kelletlen - az érdeklõdési
köröm révén – belecsúszok ebbe a bölcsész feladatba.
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Még fiatal vagyok, és nehezen viselem az
elviselhetetlent! A budapesti állatkertben megrendezett
„Kós Károly konferencia” elõadójaként méltattam Kós
Károlyt, és gondolkodásmódjának kreatív követõit. Ez volt
az indítás, a ráhangolódás.
Majd a NKA támogatásával terepmunka formájában
kutatást végeztem. Végigjártam a Székelyföldet,
fényképeztem, beszélgettem építészekkel és plebejusi
voltomból kifolyólag egyértelmûen végighallgattam a
köznépet. Leírtam a hallottakat. Azt gondoltam, hogy a
magyar kultúra részeként tudnunk kell Zakariás Attiláról
(aki saját bevallása szerint „akciósan” lett tagja bizonyos
anyaországi kitüntetõ-szervezetnek), Tövisi Zsóltról,
Máthé Zoltánról, Bogos Ernõrõl, hogy csak néhányat
említsek a földieimbõl, akik alkotói teljesítményük ellenére
kizárattak a magyar kultúrából. Pedig nem csak
nyelvében él a nemzet! Lásd még a Téziseimet!
Ahogyan az elõzõekben már hangsúlyoztam: minden
összetartozik! Minden eddigi kutatásom, tapasztalatom
ezt igazolja. Globálisan és/vagy provinciálisan.
Ebbe a sorba minden eddigi kutatásom eredménye,
tapasztalataim és alkotói munkáim illeszkednek.
Ha ismétlésként összefoglalnám, akkor a Hangyamászsarka „Magyarok legszentebb imáccsága”, a borulás a
vízkereszti szánnal, a szerelembõl magyarul tanuló
román lány, Gerebenes Ferenc, cigány bajtársam
biztatása: „Jakab, magyarokul fogjunk össze”. Majd
Bukarest-Budapest. Vagy van, aki szerint Bukapest, vagy
egyéb…

A már említett falumbéli, városi és regáti, illetve anyaországi
kalandjaim után belénéztem a nagyvilágba.
A kanadai kaland után jött a Sevillai-expó, a Skóciai –
tanulmányutam
(Rubik-ösztöndíj),
az
iskolabútorpogramomban (Moholy-ösztöndíj) a kutatásaim – terveim.
Majd a római, a székelyföldi, az egyiptomi tanulmányutjaim
következtek. Bécs, Berlin, Milánó, London, szépen sorban.
Minden a „globális és/vagy provinciális”, az általánossemmilyen és a helyi-személyes problémakör útvesztõiben
bolyongott. Én legalábbis ezt érzékeltem. Elméleti és
gyakorlati kutatásaimat ekképpen foglaltam össze.
Ismételten hangsúlyozom, hogy nem vagyok elméleti
szakember, vagy író. A gyakorló alkotó nyelvbotlásos
szavainál, mondatainál számomra sokkal fontosabb a
rajzolás, illetve végül a megépült mû. Az anyaggal bíbelõdõ,
azt megszellemiesíteni akaró Istenfia vagyok.
Ezek után szeretettel ajánlom a Mestermûvemet!
Remélem, most már érthetõvé válik Dolgozatomban a talán
túlrészletesen-túlszemélyesen
elmesélt
élettörténet
bemutatásának fontossága. Az elõzmények, kutatások,
tanulmányutak és ivászatok-imádságok tanulsága mindig
ugyanaz:
Minden egybe tartozik és minden Isten dicsõségére van.
Én ezt így hiszem. Kutatásaim a hitemet igazolták.
Én legjobb tudásom szerint, Atyám eszközeként igyekeztem
elvégezni a feladatom. Most úgy érzem, hogy ebben az
esetben talán sikerült.
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A Ferencz István DLA, építész egyetemi tanár
témavezetõmmel, építész mesteremmel nem szokványos
a kapcsolatunk. Nem volt tanárom, és az a pár mellette
töltött munkaóra nem mennyiség. De annál inkább
minõségi nyomokat hagyott bennem. Mesterem. A
magatartás fontossága, a ritka szikár szóval mondottak
jelentõsége, illetve házai üzenete nem kíván szószátyár
ház-ismertetést. Csak megemlíteném a miskolci
jezsuiták, a tihanyi mûvésztelep épületegyütteseit, családi
házait. Az Õ mestere, Plesz Antal építész gondolatait is
általa ismerhettem meg. A DLA felvételi-vizsga és az
azután
átborozott
feledhetetlen
este
nagyon
elgondolkodtató volt számomra, nyomokat hagyott
bennem.

2.5.

Munkáim

Fõmûveim a gyermekeim:
Péter(1997), László(2000), Hunor Csaba (2004).
Építész-belsõépítész-bútortervezõ vagyok.
Ez a szakmám, pontosabban a hivatásom.
A többi melléktermés – például a könyvek -, de része az
egész-ségemnek. Mert minden összetartozik! Festészet,
tanulmányok, elfuserált könyvek. Azt gondolom most is, hogy
sokféle-fajta munkát végezhettem, mindig-minden csak
ugyanarról szólt: Isten dicséretérõl. Érte és általa. Az én
szerepem nagyon fontos: hagyom magam, hogy
megtörténjenek a megtörténnivalók.
Elõször bútorokat készítettem, mert kevésnek éreztem a
papírokon a terveket. Így születtek azok a bizonyos
bútorszerû kísérletek (Szent-és profán, Hengergõk,
Átbillenthetõ támlájú pad, stb.). A balatonfüredi hirdetõoszlop
makett maradt.
A remetekertvárosi óvoda nagyon kedves, elsõ megvalósult
belsõépítészeti munkánk. Társtervezõ Márton László Attila,
építész tervezõk: Csomay-Heppes, a kivitelezést - nyári
szakgyakorlatként irányította - Nagy Szabolcs belsõépítész
csoporttársunk!.
Egy
emlékezetes
részlet
az
aszódi
gimnázium
lépcsõházában: egy sajátosan illesztett cseréppel lett teljes a
téglakiosztás. Nagy Tamás mesterem inasa lehettem.
Lépcsõfelelõs.

18

A Magyar Mûvészeti Akadémia Keddi-találkozóinak
létrehozása,
szervezése.
Mindenféle-fajta
külsõs
szellemek meghívásával. Szokatlanul friss levegõvel.
A lehetséges idegbaj réme és a megmentõ-ijesztõ
szabadság. Majd önálló lettem. Szabadság és sok-sok
munka, így együtt. Székely hazámfiai megbízásai.
Aggteleki kirándulás, majd meghívás a „Vöröstó-i
barlangbejárat látogatóközpontja” tervpályázatára.
Salamin Ferenc a Mentorom, a felelõs tervezõ, Márton
László Attila kollégám és társam a segítõm. Botrányos I.
hely, majd megbízás, végül felépül a ház, a
Mestermûvem.
Közben felépült az ANP megbízásából az Aggteleki
Öregtóhoz
tervezett
kutatóház
(ma
Kövirózsa
vendégház).

A budai Rác-fürdõ belsejének vázlatai, a Rudas-, majd az
Egri-törökfürdõ (és Rheumakorház) - berendezései.
Erdélyi munkáim fõleg családi házak. Az Ugron – kúria máig
vitatott felújítása-bõvítése.
Ezen kívül van a Gondûzõ, a Homoródi Lobogó-fürdõ (most
épül), az ivói pisztrángostelep vadászházzal, illetve a
marosvásárhelyi Mátyás király szálloda belsõépítészete.
Remélem meg is valósulnak!
A máréfalvi ravatalozó. Boldoggá tesz, amit ott ez ügyben
tehettem. Október 6-án felszentelték! A média mellõzésével!
Az is egyike az „aligépítészeti munkáim”-nak. De ezen
munkáim fontosságát azzal is kívánom jelezni, hogy a
mûveim jegyzékébe ezeket is következetesen felveszem, az
összes nyavalyájukkal együtt, a történetük összefüggéseiben
bátran vállalom, nem feledkezem meg róluk! Agapé…

Ezzel az épüléssel párhuzamosan bontják el a Papp utcai
házat Farkaslakán. Ez volt a még megmaradt legrégebbi
öregház a faluban. Emlékház lehetett volna. Terveink
szerint. A Millecentenáriumi emlékpark magja. Semmi
nem lett belõle… A helyi hatóság ezt másképp gondolta.
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Épülete.
A Wenkheim palota és szárnyai. Hegedûs Péter
Mentoromat, Hefkó Mihály belsõépítész kollégámat e
tanulságos közös munkánk okán mestereimként
tisztelem-szeretem. További tagkönyvtárak, több –
kevesebb sikerrel.

19

I. TÁBLA · AZ AGGTELEKI BARADLA-CSEPPKÕBARLANG VÖRÖS-TÓI LÁTÓGATÓKÖZPONTJA (HRSZ: 08/5) · 1998-2005 · JAKAB CSABA

3.

A Mestermû ismertetése

3.1.

Történelmi elõzmények:
a hely változásai, a korábbi épületek

Jelenlegi ismereteink szerint az aggteleki Baradla –
cseppkõbarlangot elõdeink mintegy hétezer éve vették
birtokba. Az elõkerült leletek alapján - a szakirodalom
szerint – kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta
használják
emberek
menedékként,
védõ
és
kultuszhelyként.
A
barlang
feltárásának,
megismerésének,
bemutatásának, a híres látogatók listájának ismertetése a
szakirodalomból megismerhetõ, így itt és most nem
részletezem.
Számomra az az állapot a kiindulási pont, amikor már a
barlang
nemcsak menedék, hanem
elsõsorban
„látványosság”.
A látványosság bemutatásának érdekében mesterséges
beavatkozások sorozata kezdõdik a barlang életében.
„Az igen elhanyagolt barlangot 1881–ben – Siegmenth
Károly kezdeményezésére – a Magyarországi Kárpát
Egyesület (MKE) vette gondozásba. A vendégek
fogadására még abban az évben menedékházat építettek
az aggteleki bejáratnál, ami a mai Magyarország elsõ
ilyen jellegû épülete volt. Bár Proche Ede mérnök már
1868–ban javasolta, hogy a fõág látogathatóságának
megkönnyítése érdekében valahol a végpont közelében
létesítsenek egy új kijáratot, megvalósítását az MKE csak
1885-ben határozta el. Ennek érdekében Münnich

Kálmán bányamérnök 1886- ban felmérte a barlangot, és
kitûzte a mai Vörös – tói lejárat helyét. (…) A vörös-tói táró
létesítésének munkálatait 1889 -ben kezdték meg, Benedikty
Kálmán dobsinai bányamérnök irányításával. A barlangban
és a felszínen egyidõbeni robbantással végzett táróhajtás
eredményeként az áttörésre 1890. március 15-én került sor.
Az új bejárat kialakításával a barlang fõága útismétlés nélkül
megtekinthetõ lett. A vörös-tói bejárat mellet 1892-ben házat
építettek, ami a barlangvezetõnek lakásként, a vendégeknek
szállásként szolgált.”
/Székely Kinga: Idõutazás a cseppkövek birodalmában/
A fenti leírásból is kiderül, hogy a Vöröstó-i barlangbejárat az
Aggteleki Baradla-cseppkõbarlang aggteleki és jósvafõi
végpontjai között található. Az idézett szövegbõl a Vöröstó-i
bejárat születésének körülményeit is megismerhettük. A
mellékelt képeken a bejáratnál elhelyezett különbözõ
épületek sorát, illetve azok maradványait láthatjuk.
Az évtizedek folyamán tulajdonosok és kezelõszervezetek
sora váltotta egymást. Végül a nevezett területet 1984-ben a
Bükki Nemzeti Park, majd 1985. évi megalakulásával az
Aggteleki Nemzeti Park vette át kezelésébe.
Fontos megjegyezni hogy az Aggteleki Nemzeti Park és a
Szlovák Karszt Tájvédelmi Körzet – több mint 700 barlangja,
élükön a Baradla-Domica barlangrendszer – 1995. december
6. óta az UNESCO Világörökség részét képezi.
A Vörös-tó - Jósvafõi szakasz felújításához és az új
látogatóközpont megépítéséhez a tervek 1998-2003 között
készültek. A beruházás 2004-2005-ben valósult meg,
PHARE támogatással.
Ennek a létesítménynek része a Mestermûvem.
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3.2.

Találkozásom a hellyel, elsõ benyomások

„…Mi a barlang? Hiány a föld mélyében. A hegy gyomra.
Kincs, ami nincs. Rejtvény, melynek megfejtése: titok.
Sötétség és fény. Változás és állandóság. Vonzás és
taszítás. Veszély és menedék. Kaland és megnyugvás.
Szépség és komorság. Oldás és kötés. Élet és halál.
Minden, ami barlang: Baradla.(…) A Baradla: idõ. Mindig
volt. Mindig lesz? Rajtunk áll. Világörökség? Több:
személyes örökségünk. Földanya leánya. Barlangok
nagyasszonya.” Salamon Gábor az ANP igazgatója
/Székely Kinga: Idõutazás a cseppkövek/
Baráti kirándulás formájában vetett a Jósorsom
Aggtelekre. A táj lenyûgözött, az emberek – a nagyvárosi
hétköznapok után – kedvesek és nyitottak voltak. Rögtön
otthon éreztem magam. Mintha otthon, Farkaslakán
lettem volna. A táj és az emberek együttesen leptek meg.
Azt erõsítették meg bennem, amit minden primitív
propaganda ellenére mindig is éreztem. Hogy mit is jelent
a nyitott, illetve zárt társadalom. Hát az biztos, hogy nem
azt, amit a napi-sajtóban szajkóznak, és próbálnak
elméletükrõl mindenkit meggyõzni. Ezek az elszegényített
kisközösségek tiszta- nyílt szívvel fogadják mai napig a
jószándékú-együttérzõ idegent. Otthon voltam, mint az én
kis falumban, befogadott a táj. A nagyvárosok
megkeseredett rohanásának elidegenedése egymástól
mereven el/bezárkózó embereket, közösségeket hoz
létre. A szeparáció minden (gazdasági, kulturális-oktatási,
faji-vallási stb.) dimenzióra kiterjed, és empátiára,
szociális
érzékenységre,
szolidaritásra
képtelen
nagyvárosi nomádokat eredményez (Spengler).

Apróbb, fõleg belsõépítészeti, illetve bútortervezési
megbízások után kaptam meghívást a látogatóközpont
építészeti pályázatára. Nagy kihívásként éltem meg a
tervezési munkára való rákészülést. Lenyûgözött a természet
szentsége, Mindenható Atyánk fenséges ereje, szeretete.
Ezzel az alázattal és vidám lendülettel láttam munkához.
Salamon Gábor idézett szövege késõbb született (vagy
legalábbis késõbb ismertem meg), de az abból áradó
odaadás-rajongás betöltötte az én szívemet is már a hellyel
való találkozás pillanatában.
A barlang mélységes-szépségei, és a földfelszín
napsugaras-ragyogása közti határvonalon egy olyan
jelértékû kapu tervezése volt a feladat, mely Mindenható
Atyám mûvét oly szervesen folytatja, hogy ez az átmenet a
lehetõ leghitelesebb legyen, és segítsen mindannyiunkat az
üdvözülésben.
Az elsõ helyezéssel és a megbízás elnyerésével évekig
jártam ezt a csodálatos hazai tájat, együtt lehettem
nagyszerû emberekkel, és további megbízásokat is
eredményezett az együttmûködésünk.
Mindig tudtam azt, hogy ha bátorkodom belenyúlni - bárhol is
- a tájba, azt a tájat elrontani nem szabad. Igyekeztem Atyám
mûvét úgy folytatni, hogy Õ legyen a legbüszkébb rám,
szeretett fiára. Az Õ dicséretére és dicsõségére
cselekedtem. Õáltala. Mert eszköze vagyok.
Ez a magatartásforma fogant meg bennem az elsõ
benyomással. A tervezés és kivitelezés során végigkísérte
utamat.
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3.3.

A Mestermû terve

A Vörös-tó-Jósvafõ barlangszakasz és a hozzá tartozó
épületek
rekonstrukciójának-építésének
elõkészítési
munkálatai az 1990-es évek közepén kezdõdtek meg.
Az
1998.
év
tavaszán
lezajlott
meghívásos
építészpályázata után megbízást kaptam az elvi építési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. Ez a nyár
folyamán elkészült és az õsz végére megkaptuk az elvi
engedélyt.
A következõ évben - 1999-ben - az építési
engedélyeztetési eljárás zajlott. A jogerõs építési
engedély birtokában elkezdtük a kiviteli tervek készítését.
A részletes építészeti kiviteli terv 2001-2002-ben készült
el. Ez a dokumentáció tartalmazta a pallérterveket és
azokat a részleteket - szükség szerinti, néha M=1:1-es
léptékben - amelyekbõl a koncepciómnak megfelelõen,
igazi kézmûves igénnyel építhetõ fel a ház.
Az ANP Igazgatósága szükséges pénzügyi feltételek
megteremtése után 2003 tavaszán közzé tette a
tenderfelhívást, majd az õsz folyamán aláírták a nyertes
kivitelezõvel a szerzõdést.
A 2004. év januárjában megtörtént az ünnepélyes
alapkõletétel és elkezdõdtek a kivitelezési munkák.
A folyamatos tervezõi mûvezetés mellett, kisebbnagyobb meglepetésekkel finomítva napról-napra épült a
ház, illetve azzal párhuzamosan szépült a barlang. A
kivitelezési munkálatok 2005. április 30-án fejezõdtek be.
Az ünnepélyes átadásra június 3-án került sor.

3.3.1. A tájjal való kapcsolat – telepítés
Az
Észak-magyarországi-középhegységhez
tartozó
Aggteleki-karszt - átlagosan 600m magasságban - nagy
kiterjedésû fennsíkokat foglal magába. Jellemzõ domborzati
formája a tál alakú mélyedések, a töbrök váltakozó sorozata.
A töbörsorok némelyike eltömõdve dolinatavakat dajkálgat
(pl. a Vörös-tó), de vannak olyanok, amelyekbõl az
idõszakosan meggyült vizek a mélybe szöknek. Ezek
alakítják ki a barlangok sorát a vidéken.
Az aggteleki Baradla-cseppkõbarlang "Vörös-tói” bejáratát
körülvevõ táj karakterét is erõteljesen meghatározza a
fentiekben már említett, a földfelszínen kialakult közel
szabályos formájú, töbörszerû horpadások sorozata. A
mesterségesen kialakított barlangbejárat is egy ilyen
mélyedés
aljában-oldalában
található.
Az
épület
elhelyezésekor és környezetének kialakításakor fontosnak
éreztem e karakter – a töbör geometriájának - az épített
elemekkel és a telepített növényzettel való kiemelését és
hangsúlyozását. Ezért a töbör alját szabadon hagyva az
épületet a barlangbejárat fölött helyeztem el. Ez a gesztus a
domborzati formához való tapadást, a hozzá simulást jelenti,
és az eredeti formát kívánja hangsúlyozni. A vele szemben
lévõ, túlsó oldalon a növényzet tömegével egészítettük ki a
töbör falát. A „horpadás” parkolóval szembeni felén a
rétegvonalakra telepített ház belsõ félköríves támfala a
rétegeket részben átmetszõ, a közepe felé mélyülõ felületû
fallal zárul. A lefele mutató fal legmélyebb pontján van a
barlangbejárat. A nagy falfelület alján megjelenõ kis nyílás az
elsõ pillanatban átláthatóvá és egyértelmûvé teszi, hogy e
nyíláson keresztül a Föld mélyébe juthatunk.
Az épület a barlangbejárat fölött két szinten helyezkedik el.
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3.3.2. Érkezés, a hely bejárása
Jósvafõrõl vagy Aggtelekrõl autóval vagy autóbusszal
ideérkezõ látogató az útról lekanyarodva a már korábbról
meglévõ parkolóban állhat meg. A parkolót az építtetõi
program igényei szerint kibõvítettük. Errõl a magaslati
pontról jól belátható a töbör. A kertépítészeti kialakítás
során (késõbb a növény állapotfelmérés eredményeit is
figyelembe véve), a 345 méteres szintvonalat követve, a
meglévõ faállományt kiegészítve egy növényzettel
körbevett belsõ teret alakítottunk ki.
Ezt a lombtömeget a parkoló irányába egy keskeny réssel
nyitottuk meg. Elõször ezen a sliccen keresztül
szemlélheti meg nyugodtan az idelátogató - egy "bástya"ként kialakított helyrõl letekintve - a töbröt és a fölötte
lévõ épületet.
Ez a hely alkalmas arra, hogy a csoportosan idelátogatók
"rendezzék" soraikat, és a táj szemlélése közben
lelkiekben is felkészüljenek a mélybe-jutásra, a töbör
aljára, majd a látogatóközponton - egy „épület-kapun” - át
a barlangba való leereszkedésre.
A lépcsõn lejutva egy enyhe ívû úton közelíthetjük meg a
barlangbejáratot. Lefelé haladva a fák egyre szûkülõ sora
közt eljutunk a fentebb már említett nyiladékhoz. Ezen a
ponton lépünk be a barlang „külsõ-elõterébe”. A
mélyedést szegélyezõ fák a teret lehatárolják. Itt a
tekintet szabadon már csak felfele, az égbe kalandozhat
el. A nyiladékban lévõ lépcsõ és az azt szegélyezõ két fal
ezt az élményt tovább kívánja fokozni.

A lépcsõ tetején még a tekintet minden irányba
elkalandozhat, de mire a lépcsõ aljára érünk csak egy
leszûkített út van, az elõre.
Innen hirtelen, robbanásszerûen jutunk a töbör zárt öblének
terébe. Azon keresztülhaladva a karszt-hegységre jellemzõ
borókás-sziklás tájon át jutunk el a barlang külsõ
bejáratához. Az elsõ kapun belépve egy „szûk-elõtérbe”
jutunk.
A Megrendelõ kérésére - az üzemeltetés változó igényeit
kiszolgálandó - egy rugalmasan kezelhetõ kényszer-pályarendszerrel oldottuk meg ezt a közlekedési csomópontot.
Ezért a továbbhaladásra két lehetõséget teremtettünk,
melyet az aktuális igények szerint az üzemeltetõ
szabályozhat.
Az egyik lehetõség az, hogy egyenesen bemegyünk a
barlang tulajdonképpeni elõterébe, majd a barlangba.
A másik lehetõség – várhatóan ez a gyakoribb – nem engedi
az egyenes továbbhaladást. Ez esetben egy lezárt belsõ
rácsos kapun keresztül csak a betekinthetünk az említett
barlang-elõterébe. Az így felcsigázott érdeklõdésû vendégek
a kaputól jobbra induló lépcsõn feljuthatnak a nagy tornác
szintjére, a fõszintre.
Ebbe a fedett-nyitott részébe - a ház lényegét adó térbe - a
hátulsó (szolgálati) parkolóból, illetve az épület két végén
lévõ pihenõhelyeken keresztül is bejuthatunk.
A létesítmény környezetének, a külsõ közmûvek
ismertetésének leírása után részletezem a térkapcsolatokat
és a funkcionális elrendezéseket.
Végül a szerkezeti megoldások és az anyagok felsorolása,
leírása következik.
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3.3.3. A ház környezete, külsõ közmû
ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS: A terület felett áthaladó
magasfeszültségû elektromos légvezetéket földkábellel
helyettesítettük. A házban trafó került elhelyezésre.
CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS: A tetõkrõl és a hely
vízgyûjtõ-területeirõl összefolyó csapadékvizet a töbör
mélypontján kialakított földalatti medencébe vezettük. A
parkolóból a házhoz vezetõ út vonalának legalacsonyabb
pontjára egy ki-teresedést terveztünk (ücsörgõ-hely) ahol
egy rejtett szivárgó alatt gyûjtöttük össze a
csapadékvizet. Innen átemelõ szivattyúk segítségével - a
parkolóban összegyûjtött csapadékvízzel együtt - a
Vörös-tóba juttatjuk. Ezzel a vízutánpótlással sikerült
újjáéleszteni a korábban már kiszáradt Vörös-tavat is!
VÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZ: Az ANP saját
rendszerében - a barlangon keresztül - oldottuk meg.
TELEFON: A pénztárépület tömbjére nyilvános telefon
került elhelyezésre.
HANGOSÍTÁS, TÛZRIASZTÁS, BIZTONSÁGTECHNIKA:
Az elõírásoknak megfelelõen, a kinti és benti terekben
egyaránt kiépítésre kerültek.
GÉPJÁRMÛPARKOLÓK: A vendégek részére - a
korábban már rendelkezésre álló parkoló - bõvítésre
került. A kivilágított és hangosítással is ellátott parkoló
mérete a tervezési programban megadott 10 db autóbusz
és 50 db személygépkocsi fogadására alkalmas.
A dolgozóknak az épület feletti dombon (eredetileg is út
vezetett) további személyzeti parkolókat (10 db)
alakítottunk ki. Innen - hátulról - egy személyzeti
bejáratként mûködõ ösvényen lehet megközelíteni az
épületet.

PARKOSÍTÁS: Ez a terület a természeti kincsei miatt védett.
Mint természetvédelmi terület az Aggteleki Nemzeti Park,
illetve az UNESCO Világörökség részét képezi. A helyszín
ezáltal is meghatározta a tervezõi magatartást. Maga a táj
karaktere, és a meglévõ viszonyok erõteljesen befolyásolták
az épület telepítését, az egész beavatkozás dramaturgiáját.
A meglévõ fák állapotfelmérése után, a terveken látható
módon telepítve, - a töbör formáját kiemelve - a rétegvonalat
követve bokrokat, cserjéket, a meglévõket kiegészítve fákat
telepítettünk az itt õshonos fafajokból (tölgy, gyertyán, hárs,
kõris). A középen kialakuló tisztásra ligetesen borókákat
ültettünk. A mélyedés formáját kiemelve, a rétegvonalakat
követve asztalokat, alacsony támfallal körülvett pihenõhelyeket alakítottunk ki.
UTAK, ÖSVÉNYEK: Az épületet négy kijelölt útvonalon lehet
megközelíteni. Az idelátogató vendégek a parkolóból a már
ismertetett módon, egy gyalogösvényen, a töbör alján lévõ
kiteresedésen áthaladva jutnak el az épület fõbejáratához.
A vendégparkolóból erdei gyalogösvény vezet ház a bal
oldalához, az ivókút érintésével. A jobb oldalon található
gazdasági bejárat a már korábban meglévõ földút
felhasználásával készült. Ez az út az akadálymentes
közlekedés biztosítására, a konténer-, és a trafó-szállító
autó, valamint a büfé feltöltését szolgáló kisteherautó részére
is alkalmas. A már korábban meglévõ út nyomvonalát
követve - azt kiegészítve - a hátsó támfal mögött a
személyzeti bejárathoz, illetve emeleti szinthez is eljuthatunk
autóval. Ezt az utat kétszintû növényfal, bokorsor és fasor
határolja el a középsõ tisztástól. Az út nyomvonalát követve
szilárd burkolatú gyalogos járda biztosítja azt, hogy
akadálymentes legyen az épület, vagyis minden egyes
helyiség tolókocsival is megközelíthetõ legyen.
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3.3.4. A ház.
Terek, szerkezeti kialakítások, anyagok, részletek

más kiszolgáló-helyiségekhez kapcsolódva, disztingvált
belsõ térfolyamot eredményeznek, egy érzékeny átmeneti
teret képeznek.

AZ ÉPÜLET- A ház terei, funkciók

A már megkezdett fõ útvonalat folytatva - a bejárati szintrõl a
lépcsõn felérve a tornác terébe - jobbra található - egy
szintes tömegben - az ajándékbolt, balra a pénztárak. Itt
elõször
tájékozódhatunk a túrák idõpontjairól és
megvásárolhatjuk belépõinket. A pénztártól balra a büfé
található, majd a barlang közvetlen elõtérbe letekintést kínáló
nyílás (födémáttörés). A látogatók e körül a rés körül
várakozhatnak és fogyaszthatják ételeiket-italaikat. Az itt,
fent várakozó emberek ezen a nyíláson keresztül izgalommal
figyelhetik a túravezetõk bevezetõ szavait mielõtt az éppen
induló csoport belépne a barlangba.

„Az edény használhatóságát a benne lévõ ûr biztosítja.
A ház azért használható, mert a falak között üresség van.
Ezért a dolgok formája az anyagból, lényege az
anyagtalanból származik.”
/Lao-Ce: Tao Te King XI./
A fogadószinten négy különálló épület(-rész)be osztottukcsoportosítottuk az Építetõ által a program-kiírásban
meghatározott helyiségeket. Majd a köztük üresen
maradt tereket egy nagy tetõvel fedtük le. A szabályostéglatest tömegû házak közt az így kialakuló
szabálytalan, zegzugos elrendezés sikátorszerû terei a
barlangba igyekvõk fedett helyen történõ várakozását
biztosítja, segítve a ráhangolódást a barlang bejárásához.
A jobboldali egyszintes épületben kapott helyet a
konténertároló, a trafóhelyiség, a kapcsolóterem, a
villanyszerelõ mûhely, illetve az ajándékbolt.
A következõ tömeg földszintjén a pénztár és büfé került
elhelyezésre, fölöttük az emeleten a szolgálati lakással.
Ezt a tömeget követik a földszinten a nõi, majd a férfi
mosdók, az emeleten a túravezetõk szociális helyiségei,
illetve a bemutatóterem.
A tömegek közt kialakuló különbözõ tér-bõvületek,
bugyrok - a tervezõi szándék szerint - a létesítmény
legfontosabb elemeként a funkcionálisan eltérõ, más és

A nõi és a férfi mosdókhoz egy elzártabb fedett tér-bõvület
csatlakozik. A mosdók után az ivókút odvas tömege zárja a
sort, a benne vigyázó sárkánnyal. Ez a vízköpõ sárkány a
vele átellenben lévõ tûzokádónak az ikertestvére, mely a
földszintes kiszolgáló-tömb elõtti kémény-odúban tanyázik.
A mosdók elõtti térbõl egy lépcsõn keresztül lehet lejutni a
barlangbejárat elõterébe. Itt várakozva a barlang
kovácsoltvas kapuján felfedezhetik a nemzeti park területén
található védett élõlények kézi-kalapálással domborított jeleit.
A túravezetõ belülrõl tárja ki a kétszárnyú kaput. A barlangba
belépve rövid vízszintes szakasz után hosszú lépcsõsor
vezet a mélybe. Ez miatt sem feledhetjük, hogy ez egy
mesterséges barlangbejárat!
A lépcsõsor aljára érve kezdõdhet a Földanya mélységeinek,
csodálatos rejtekeinek bejárása.
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A barlangból feljövõk a fentebb már leírt élménysor
fordítottját járhatják végig. A barlang mélyébõl az
elõtérbe, onnan a rácsos kapun keresztül a szabadba,
majd a parkoló felé egyre feljebb és feljebb haladva
jutnak ki a fényre.
Megjegyezem, hogy ez egy ritka - talán inkább csak elvi
lehetõsség - ugyanis irányított útvonalon haladnak a
vendégek, ami azt jelenti, hogy ez csak bejárat, és a túra
kivezetõ kapuja a jósvafõi végen van!
SZERKEZETI KIALAKÍTÁS
„…Hajót megalkotni nem azt jelenti, hogy minden
részletében elõre megtervezzük. Mert ha én egyedül
készítem el a hajó tervét a maga sokféleségében, akkor
nem ragadok meg semmi olyat, ami megéri a fáradtságot.
Mert elkészülés közben minden módosul, rajtam kívül
mások is mindent kitalálhatnak. Nekem nem kell
ismernem a hajó minden egyes szegét. Az én feladatom
az, hogy az emberekben kedvet ébresszek a
tengerhez...”
/Antoine de Saint-Exupéry: Citadella/
A Mestermû szerkezeti kialakítását pontokba szedve,
röviden ismertetem.
- Alapozás: Az épület hagyományos kialakítású
sávalapokra, helyenként pilléralapokra ültetett gerendákra
került, a statikai tervek szerint. A terület feltöltéses. A
talajmechanikai szakvélemény a talajban különbözõ
méretû sziklákat feltételezett. Az alapozási terv az

alapkiemelés után került pontosításra. A kivitelezési
munkálatok intenzív helyszíni mûvezetést igényeltek.
- Födémszerkezet: A két alsó födém v=18, illetve v=26 cm
vastag monolit vasbeton lemezfödém, a statikai kiviteli tervek
szerint készült. A földszint alatti födém épületen kívüli része
0,5%-os lejtésben került kialakításra.
Az emelet fölötti födémszerkezet nútféderes fenyõfapalló az
ácsszerkezet fogópárjaira rögzítve.
- Teherhordó falak és szerkezetek: A barlangszinten v=40
cm vastag zsalukõ, v=25 cm pincefalazó, a földszinti és
emeleti felmenõ falak Porotherm 38-as blokktéglából
készültek. A pilléreket és támfalakat vasbetonból terveztük. A
kõfalak elég sok helyszíni tervezõi mûvezetést igényeltek.
- Belsõ válaszfalak: Porotherm 10-es válaszfalak, vakolt
kivitelben, helyenként csempeburkolattal.
- Kiváltók: A kukatároló-kapu fölött megerõsített lelógókoszorú van. A külsõ nyílászárók fölé álló-kialakítású
Porotherm kiváltókat terveztünk. Az egyedi megoldások miatt
a kiváltók elhelyezésénél figyelembe kellett venni a
kõelhelyezési rajzokat. Példának okáért helyenként
lámpatest került beépítésre a kiváltók közé!
Az emeleten takaróléces-deszkaborítás burkolja az
áthidalókat. A faanyag szabvány szerinti védelme
megtörtént. A faanyag színezése tervezõi egyeztetések után,
bemutatott és jóváhagyott minta alapján készült.
- Lépcsõk: A barlangbejárat szintjérõl tömbkõ-burkolatú
monolit vasbeton lépcsõ vezet a földszintre, a tornácra.
A fõszintrõl az emeletre egy ácsolt falépcsõn jutunk. Ennek
járólapjai vörösfenyõbõl készültek.
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- Tetõszerkezet: Alacsony hajlásszögû (5°-10°-os)
hagyományos fél-nyeregtetõk, illetve két rövid nyeregtetõ
képezi a felsõ tetõszerkezetet. Az alsó – hasonló
hajlásszögû - nagy-íves tetõszakasz ragasztott íves
szelemenekkel (talp, derék és taréj), a felsõ tetõk
egyenes szelemenekkel készültek. A fa fedélszerkezet
elemei átmenõ csavarok alkalmazásával (szöges
alátétekkel) és hagyományos ács-kötésekkel kerültek
kialakításra.
A talpszelemenek tõcsavarjait a monolit vasbeton
födémbe, illetve koszorúkba a vasszereléssel egyidejûleg
- azokhoz rögzítve - helyeztük el. Az eltérõ szerkesztésû
fõállások elkészítéséhez pontos kitûzési rajzokat
szolgáltattunk, és a kivitelezésben intenzív tervezõi
mûvezetéssel segédkeztünk.
Az ácsszerkezetek bizonyos elemei, így a szarufák, a
könyöktámaszok és oszlopok végei fûrészelt-faragott
„díszítést kaptak”, a részletrajzok szerinti kialakításban,
személyes közremûködéssel.

- Szigetelés: Pinceszinten: A pince-padlóban az aljzatra
kellõsítés, majd 2 réteg bitumenes vízszigetelés került.
A v=12cm szigetelést tartó kisméretû téglafal 2 réteg
bitumenes vízszigetelés kapott.
A szigetelést tartó falak és a merevítõ-pilléreik a statikai
tervek szerint készültek.
A szigetelés és a pincefalazó blokktéglából készült pincefal
közé beszorító-habarcs került.
A földszinti homlokzati fõfalak alá v=4 mm vastag bitumenes
szigetelõ-lemezt helyeztünk el.
A vizes belsõ helyiségekben: Dieterman kent vízszigetelés.

- Tetõfedés: Az alacsony-hajlásszögû tetõn állókorcos
vörösréz fedést kapott. A nagy íves tetõ „sugárirányúkorcolásához” a lemezcsíkokat trapéz alakúra vágtuk.
- Bádogozás: Az összes bádogosmunka a tetõ-héjazat
anyagával azonos vörösrézlemezbõl készült.

- Burkolatok: Padló: a külsõ térben szabálytalan élû, ciklopszerûen lerakott v=4cm vastag fûrészelt kõlapok vannak
elhelyezve. A belsõ terekbe szabályos 40x40 cm-es
kõlapburkolatot terveztünk, szorított fugával.
A meleg burkolatú helyiségekben fenyõ-hajópadló került.
A lábazatok a padlóburkolatok saját anyagából készültek.
A vizes helyiségekbe - szabvány szerinti kialakításban csempeburkolatot terveztünk.

- Kémények: Schiedel-típusú kémények kerültek
beépítésre, az elõírásoknak megfelelõ kialakításban,
vörösréz burkolattal és sapkával.
- Szellõzõk: A barlangszinten a gépészeti helyiség
szellõzését - a homlokzatra kivezetett szellõzõkön
keresztül - gravitációs szellõzéssel oldottuk meg.

- Másodlagos vízszigetelés:
A tetõkön: Hungisol-fólia, és Agro-fólia került elhelyezésre.
- Hõ-, és hang-szigetelések: A padlószerkezetek hanggátlását úsztatott réteggel készítettük, v=2 cm Austrotherm
hangszigetelõ lapokból. A külsõ térben Floormate zártcellás
extrudált polisztirolhab került beépítésre.

- Külsõ burkolat: A támfalak - a tulajdonképpeni szerkezeti
kialakításuktól függetlenül - minden esetben kõtámfalakként
jelennek meg.
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Ezen kívül a különbözõ szerkezetû teherhordó falak
mellett - azokkal együttfalazva - a barlangbejárati szinten,
illetve a földszinten - a nagy íves tetõ vonaláig a külsõ
falak kõfalakként jelennek meg. Körülbelül egy
méterenként kiegyenlítõ sorokkal ciklopfalat raktunk az
alapból és a barlangból kikerülõ helyi kõbõl. A mély
fugákkal „szárazon-rakott” falakkal a „parasztosan-rakott”a
maga
természetességében
energiatakarékosan
kivitelezett kevésbé igényes - erdõk-mezõk nagyvonalú
gazdasági épületeit kívántam megidézni. Így kívántam a
hely szellemében, mértéktartó természetességgel
gondolkodó õseink elõtt tisztelegni. A mellvédfalak
végeinél, a szelemenek, oszlopok, könyökök és szivárgók
körül egyedileg fûrészelt-faragott kövek készültek. Ezek
pontos méretei, mintázatuk a részletes kõkonszignáció
szerint kerültek kialakításra, illetve tervezõi mûvezetéssel
kerültek elhelyezésre.
Fontos a jelek ereje!
A nagy íves tetõ fölötti külsõ falburkolat pácolt
léctakarásos-deszkaburkolattal készül, mint a csûröknél.
- Nyílászáró szerkezetek: A pácolt borovifenyõ
nyílászárók euro-profillal, thermo üvegezéssel, a belsõ
ajtók hasonló módon, de hagyományos - vésett keretes deszkabetétes, illetve üvegezett kivitelben készültek.
A barlangbejárat szintjén, és a földszinten egyedi
kovácsoltvas-rácsok és lemezelt kapuk, igényes kovácsiparmûvész munkák kerültek kialakításra mûhelyrajzok és
minták alapján.
A domborított barlangkapu az Aggteleki Nemzeti Park
védett élõlényeinek leltára kíván lenni.

ANYAGOK
„Az anyag szívén, a Világ Szíve, egy Isten Szíve”.
„…nem tökéletes keresztény felfogás, ha valaki eszményéül
tûzi ki, hogy „tisztán megy át az életen”. (…) A keresztény
ideál kétségtelenül az, hogy a lét mélyére merülve
megtisztítjuk azt és ott megtisztulunk…Az élet nem sár,
hanem finomításra váró arany!.”
/P. T. de Chardin naplójából, Út az ómega felé/

A kívánt téri állapot létrehozásához a hely kínálta anyagokat
kerestem. Így a felhasználásra kiválasztott anyagok a
Kárpát-medence természeti adottságaiból kerültek ki.
A Föld ezen pontján a táj saját anyagainak különbözõ szintû
megmunkálása után alakult ki ez a jelenlegi, mindig
mozgásban lévõ élethelyzet, kívül-belül.

A kõ
Az ürességet körülvevõ-kijelölõ anyagok és szerkezetek a
fentiek szellemében kerültek meghatározásra. A barlangban
végzett szikla-megerõsítési munkák során eltávolított,
veszélyesen instabil kövek a kitermelés után a felszínen
váltak hasznossá.
A ház domináns anyagát ez a barlangból kitermelt kõ adja,
helyenként látható cseppkövekkel, néha vésve-faragva.
A jelek valóságos konkrét, rituális szerepet kaptak. Helyi
kõmûvesek-kövesek rakták a falakat.
A faragások püspökladányi kõfaragó-ember munkáját
dicsérik.
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A szabályos félkör alakú belsõ-támfal, és a
szabálytalanul, a terepbe-metszõdést követõ külsõ-támfal
között van a tulajdonképpeni „üresség”, a számomra
legfontosabb rész.
A kõfalazatú szabályos-hasáb épülettömegek között - a
kõpadló fölött - szabálytalanul hömpölygõ tereket
sajátosan egyedi ácsszerkezet fedi le.

A fa
Az íves-ragasztott talp-, és derék-szelemenek - a
Tátrából hozott fenyõfából - Révkomáromban készültek.
A többi faanyag, így a különbözõ szerkesztésû fõállások
(12 db), szarufák és egyéb fûrészáruk származási helye
is a Felvidék.
Az ácsok válogatott csapatot képeztek. Erdélyiek,
többsége székely, többnyire gyergyócsomafalvi, de akadt
köztük magyarpalatkai is (Marosmenti-Mezõség). A
fedélszék nagy kihívás volt még számukra is, de szép
munkát végeztek. Az elsõ három nap közéjük álltam, és
amit tudtam segítettem.
Az elkészült tetõszerkezet alatt örömmel mondták:
”végre rendes ácsoknak érezhettük magunkat!”
Ez nekem is jól esett…

A mesterek szolnokiak voltak.
Essék pár szó a kovácsoltvas szerkezetekrõl is.
A barlang kapuja lemezbe domborított leltár: a nemzeti park
védett élõlényeinek lenyomata. A többi rács és kapu is
kovácsoltvas. Debreceni kovácsmester, és budapesti kovács
iparmûvész-barátom munkája.
A felsorolt anyagok és mesteremberek az
kívánatosnak
ítélt
ürességet
a
terveim
irányításommal körbeépítették.
Az anyag szellemiesítése is megtörtént talán.

A fém: vörösréz és kovácsoltvas
A héjazat anyaga állókorcos vörösrézlemez. Az íves tetõ
és a sugárirányú korcolás emberpróbáló munka volt.
Fõleg a decemberi hidegben.
A réz már szépen patinásodik.
A hófogók és csatorna utólagos kiegészítésként készült.
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3.4.

A terv megvalósítása

A kivitelezés elõkészítésében igyekeztünk körültekintõen
eljárni. A PHARE képviselõi, a Lebonyolító, a
Kedvezményezett, a Független mérnök, a Tervezõk és
Kivitelezõk a kezdeti tapogatódzás után azon voltak, hogy
egy a tervekben rögzített színvonalon valósuljon meg a
beruházás. Ez nem jelenti a súrlódásmentes
együttmûködés mennyei állapotát, de talán az átlagnál
jobban sikerült az együttmûködés.
A szokásos kivitelezési-konfliktusokat gazdagította a
helyszín sajátos adottsága. A szokatlan domborzati
viszonyok kezelését nehezítette a geodéziai-felmérésbe
csúszott hiba(?), és az abból adódó kitûzési
bonyodalmak, és plusz földmunkák.
Az alapkiemeléseknél tapasztalt változatosságokat már
csak a munkák során újonnan felfedezett kis barlang
körüli bonyodalom fokozhatta. A munkálatok leállításával,
speciális kutatásokkal, szakági engedélyek beszerzése
után folytatódhatott a kivitelezés.
A kõtámfalak falazása, a kiegyenlítõ-sorok, a mély fúga,
az
egyedi
fûrészelt-faragott
kövek
kialakítása,
elhelyezése nem egészen szokványos módon történt.
A nem-mindennapi ácsszerkezet kivitelezését csak
személyes
referenciamunka
bemutatása
alapján
kiválasztott szakemberek végezhették.
Székely ácsokra esett a választás.
Elkezdték. A részletes kitûzési tervek ellenére elakadtak.
Majd csak személyes irányításommal, háromnapi otttartózkodásom során sikerült elindítani a munkát. Nagyon
érdekes-izgalmas együttdolgozás volt. Miután a nagy tetõ
íves szelemenjei és az eltérõ geometriájú fõállások

helyükre kerültek, csak azután jött meg a kicsit meghatódott
mesterek jókedve. Büszkén dolgoztak tovább…
A kovácsoltvas-munkákra több alvállalkozó-jelölt is mintát
készített. A félreértelmezett demokrácia miatt majdnem
szavazással választottunk a jelöltek közül!
Az asztalos szerkezetek és a helyiségek belsõ kialakításának
kicsit ad hoc jellege nem hallgatható el. Például a mosdók
tükrei, a kéményburkolat hiánya, a lépcsõfogódzó részletei
javításért kiáltanak. Utólag csatorna is készült, nem kevés
hibával.
A társtervezõk mûszaki tartalmú küzdelmeit most nem
kívánom részletezni…
A kert és tájépítészeti elemek adminisztrációs(?) okokból
nem kerülhettek be a PHARE projektbe, ezért az utak és a
parkosítás még nem készült el.
3.5. A mindennapi használat, az élet
A ház tájhoz való kapcsolatának pillanatnyi hiányosságai és
az említett részletek hibái - ígéretek szerint a közeljövõben kivitelezésre-kijavításra kerülhetnek.
A felsorolt hibák-hiányosságok ellenére, tudomásom szerint
Mestermûvem betölti szerepét. Az építetõ ANP vezérkara és
a mindennapi munkájukat itt végzõ emberek megelégedéssel
nyilatkoznak nekem és másoknak is.
A látogatók-felhasználók örömmel használják a létesítményt,
és érzékelik a ház szerep-vállalását, magatartását a
fenséges produkcióban.
A Mestermû létrejöttében közremûködõk, használók és
vendégek egyaránt magukénak érzik a létesítményt.
Szép történetek keringenek, talán mítoszok is születnek…
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4.

A Mestermû elemzése

4.1.

A Megrendelõ elvárásai, a feladat.
Funkcionális igények, problémafeltárás,
megoldások

Nem formák másolása, trendi-gesztusok, vagy múltmajmolás, hanem egy friss újrahasznosítása a hiteles helyi
anyagoknak, a helyi mesterségbeli tudásnak, az én szívem
szerint, az építetõ hasznára, mindannyiunk üdvözülésére.

Az Építtetõ az igényeit egy - utólag bebizonyosodott! alaposan átgondolt „Tervezési program” formájában
bocsátotta a meghívott Tervezõk rendelkezésére.

Az igen pontosan igényelt négyzetmétereket a szabályos
négyzetes alaprajzokkal sikerült lekövetni. A szabályos,
kétszintes, fél-nyeregtetõvel fedett hasábokba ökonomikusan
elhelyezett „belsõ funkciók” voltak a kívánatosak.

A megadott programot elemezve, a helyszíni bejárás és a
feltett
kérdéseinkre
kapott
válaszok
alapján
meggyõzõdhettem, hogy jól elõkészített, átgondolt
igényekrõl van szó, ezért megpróbáltam maximálisan
követni a leírt elvárásokat.

Fontos volt a domborzathoz való igazodás, és a jel
megteremtése. A tulajdonképpeni építészeti célt a két támfal
– a belsõ szabályos félkör, a külsõ, a terepvonalakat követõ a háztömbök között, és a nagy íves tetõ által lazán
körülhatárolt hely a térsorozat, a létesítmény lényegét adja.

A tervezõi magatartást a legfontosabb szempontnak
tekintem. Így a kezdeti pillanatban eldõlt, hogy egy olyan
természeti bõvítményt szeretnék készíteni, ami alázattal
követi az Atya teremtette „adottságokat”, de a meglévõ
csodálatos titkot nem szolgaian, hanem az Atya fiaként,
vagyis vidáman és nagyvonalúan, igazi lényegretörõbizonytalansággal folytatja.

Ez nagyvonalú, de nem önkényes gesztus. Mi sem igazolja
jobban ezt, mint az, hogy tényleg igazodik a helyhez, azon
belül a domborzathoz. A megszületett a jel, a programigényelte esõbeálló és a funkcionális igényekre adott
megoldások egyaránt elnyerték a zsûri és az építtetõ
tetszését.

Az általános értékeket és a hely hagyományait, a
mindenkori, örök igazságot, egy sajátos, konkrét nyelven
mondja ki. Az évszázadok során kialakult máig hiteles
gondolkodásmódot
a
saját
fiatal
énemen
keresztüleresztve hagyom, hogy a lehetõ leghitelesebb
folytatás jöjjön létre a világnak ezen a pontján.

Az
elõbbiekben
részletesen
bemutatott
Mestermû
ismertetésének egy tömör, lényegre törõ kiemelésével
szeretném az elemzést összefoglalni, ezzel a gyökét
megadni.
A Mestermû gyöke a táblák mindegyikén látható alapképlet.
A logó. És ez is egy rajz!
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4.2.

Az alkotói magatartás és az arra alapozott
építészeti koncepció

Az építész mindig egy konkrét helyhez, és az éppen
ott megoldandó feladathoz viszonyul.
Ennél általánosabb törvényrõl én nem tudok.
Azt hiszem, hogy ez bõven elég is egy általános
feltételnek.
Ettõl kezdve az adott helyzetben való viselkedése a
perdöntõ.
Ez pedig a magatartást jelenti, a szó minden értelmével
együtt.
Ebbe összpontosul az alkotó értékrendje, melybe minden
örökség, tanulmány és tapasztalat egy szempillantás alatt
tetten érhetõ. A többi már csak az Isten adta/nem-adta
tehetség kérdése. Természetesen ez sem semmi, de azt
hiszem, errõl a legkevésbé tehetünk.
A megszerzett ismeretek, a legjobb tudásunk szerinti
lelkiismeretes igyekezet a minimum, ami számonkérhetõ.
A többi már az isteni ráadás.
Az adott hely ismeretében, az építetõi program (igény)
megvizsgálása után az a feladat, hogy egy hitelesen
emlékezetes helyet hozzunk létre, amely kielégíti a
megrendelõi elvárások teljes dimenzióját, és egyben az
imádságunk is lehet. Hiánytalanul.
Az építészeti térre vonatkozó mottó-m gondolatát
folytatva egy olyan ürességet igyekszem létrehozni, hogy
az jól használható legyen, és az ezt az ürességet
(részben) körülzáró falak helyzete, milyensége, anyagbéli
és szerkezeti-állékonyságbéli tulajdonságai ezt a
legideálisabban szolgálják.

A Látogatóközpont gyakorlati funkciója a barlanglátogató
vendégek fogadása, azok kultúrált kiszolgálása. A
létesítmény gazdaságos megvalósítása után egy szintén
gazdaságos üzemeltetés-karbantartás melletti profitszerzés
(önfenntartásra!).
Ami a lényeget illeti, a ház egy emlékezetes – emblematikus
kapu is kíván lenni.
Az Atya által Teremtett Világ, így a Földanya ezen része is
alakult, folyamatosan változott- és válik.
Ezen a helyen a domborzati formákkal kijelölt töbör
mélypontján az összegyûlt csapadékvíz a mélybe szökött. Az
idõközben feltárt Baradla-cseppkõbarlang ismerté vált a
természetjárók körében. A leglátványosabb barlangszakasz
a Vörös-tói résztõl van, természetesen ez a vízfolyással
szemben haladva nyújtja a legteljesebb élményt. Az emberek
úgy találták helyesnek, hogy ezen a helyen kell indítani a
”középtúrát”, ezért a tizenkilencedik század végén egy
mesterséges bejáratot vágtak a töbör alján, és egy meredek
lépcsõn elérhetõvé tették a barlangot. Jellemzõ módon tették
lehetõvé azt, hogy aki nem akarja a kevésbé látványos,
hosszú és fárasztó utat Aggtelektõl eddig a pontig a
barlangon keresztül megtenni, az itt ereszkedhessen a
mélybe, hogy csak a legjavát élvezhesse, „ dúr-bele a
közepébe”, az igazi elõkészületet-ráhangolódást így
megspórolandó!
A fák kivágása, a felszín alakítása és a kibányászott törmelék
felhalmozásával kialakított helyszínen több rendben is
építkeztek (fotók). Az állandó emberi jelenlét híján ezek a
házak múlékonynak bizonyultak. Most egy stabil helyfoglalási
igénnyel történt a beavatkozás.
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Én a már említett építészeti pályázat keretében
ismerkedtem meg a helyszínnel és az építetõi
programmal. Teremtõ Atyám mûvét – fiához méltó módon
- úgy próbáltam folytatni, hogy a tájba való
beavatkozásommal ne rontsam, sõt ha lehet, javítsam az
eddigi helyzetet.
Az építészeti mû megszületésénél is perdöntõ a
magatartás.
Fontos volt az alázat és a vidám, bátor próbálkozás.
Egy olyan Föld feletti és Föld alatti kapu tervezése volt a
célom, amely a megkívánt ürességet úgy foglalja
magába, hogy finom átmenetekkel képez egységet a
felszín és a mély terei közt, kijelölve a válaszvonalat és a
finom folyamatos átmenetek ízeit. Remélem, hogy a
nagyságos Gaia méhébe vezetõ bejárat szépségében,
tagoltságában kiteljesíti a behatolás örömét.
Ez a koncepcióm gyöke.
A koncepcióm további, egymásra tapadó héjait
hámozgatva még az alábbiakat fûzöm eddigi szavaimhoz.
A már említett túra-lerövidítési gesztussal kiiktatott
ráhangolódási fázis is kimaradt a barlangbejárásból. Az
általam tervezett ház ennek az elõkészítõ-szakasznak a
hiányát is igyekszik pótolni. A mélybeszállásra fizikai és
lelki-szellemi értelemben is próbálja felkészíteni az
embereket.
A konkrét funkcionális igények kielégítésén túl a már
emlegetett lent és fent, a barlangi mélységek és a
földfelszín határvonala, a kapu-ság, a domborzathoz
igazított jel gondolatköre foglalkoztatott, ezekrõl kívántam
megnyilvánulni a táj ilyenné való formálásával, illetve
magával a házzal.

A terek karaktereinek megformálásánál a koncepciómban
fontos eszközzé vált fények és színek használata. A barlangi
mélységek globális fényhiánya a maga természetességében
tetten érhetõ. A földfelszín fényeinek, illetve fény-árnyék
kergetõzéseinek rendkívüli jelentõsséget szántam. Ez
nemcsak a ház, de a ház és környezete, a táj együttes
összefüggéseire
is
vonatkozik.
Az
évszakokkal,
napszakokkal finoman változó lokális fények és színek közül
az õszi délutánok szomorkás gazdagságát tekintem a
legkifejezõbbnek. Mintha a régióra is ez a hangulat lenne a
legjellemzõbb.
A hely nevében megjelölt szín a vörös. Az oxidálódott kövek
színe. A barlangba jutatott fény is ezen a színen-él. A
fakérgek szürkéjéhez, és a természet klorofiljainak
zöldjeihez, azok elszínezõdéseihez igazodott a ház. Nem
kívántam kontrasztos-törést, inkább ebben is egy
szomorkásan lágy belesimulásra vágytam.
A fejezet végén - a mestereim sorát kiegészítendõ – pár,
számomra fontos távolabbi példára szeretnék még kitérni. A
Föld minden pontján azokat a házakat tekintem magam
részére mintaértékûeknek, melyek az általános isteni-emberi
értékeket globálisan felvállalják - „nooszféra” - és az adott
régió (vagy provincia), a konkrét hely gondolkodásmódján, a
sajátos adottságok szellemében folytatják az Úr által
megkezdett
mûvet.
Az
elsõ
Hatsepszut
királynõ
terasztemploma Deir el-Bahri-ban (i.e. 2. évezred közepén),
a szintén egyiptomi Hassan Fathy, románkori templomaink
tömegképzése, a gótikus katedrálisok fénye, A. Gaudi, Ch.
R. Mackintosh, F. L. Wright, C. Scarpa, Kós Károly,
… az Isten jelenléte.
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4.3.

Az alkotás poézisa, az abból született eredeti –
alkotás (összehasonlító elemzés és nyilatkozat)

Folyamatosan
- Építész-(et) térben és idõben Örökkévalót álmodtam.
Azt, amit a tér-és idõ-béli folyamatosság biztosít.
Úgy tûnhet, hogy ez a folyamatosság „felszámolja” magát
a teret és idõt.
Nem felszámolta csak „rázkódásmentessé” teszi a benne
való közlekedést.
Értelmet
ad
az
érzékeny
árnyalatoknak,
az
egymásmellettiség harmóniájának.
Építészként
ez
elsõsorban
magatartásbéli,
önmeghatározást jelent.
Tudnom kell, hogy én ki vagyok és a mi a dolgom.
Ezeket alázattal vállalnom kell.
Tehetséget Isten adott (vagy nem adott), de legjobb
képességünk szerint Õt dicsérjük akkor, amikor mûvét
folytatjuk.
Atyánk teremtõ erejébõl mi, fiai is részesültünk.
Ez a vidám tudat számomra meghatározó.
A házak, amiket tervezek, ilyenek kívánnak lenni. Hogy
sikerül-e, ki tudja?…majd kiderül.
Az építész bárhol is él és alkot már egy „elkezdett” mûvet
folytat és tudnia kell azt, is hogy, azt nem is fejezi be.
Legtöbb esetben.
A két „végpont” megragadható, de ezek a pontok csak
viszonylagosak: kapcsolódnak egy elõzményhez és egy
következményhez.

Az elõzmények elõl (mögül) kitérõ építészek árasztják el
szörnyûségekkel a világot.
A mindig újat-akarás - az erõltetett, félreértett nóvumimádatot eredményezõ hozzáállás - az a magatartás, mely
nem vesz tudomást a korábbi generációk tudásáróltapasztalatairól,
és
nem
számol
az
önpusztító
természetrombolás következményeivel, az utánunk jövõkkel.
Ez a láncszaggatás a folyamatosság szétbontására
törekszik, a harmónia megteremtése helyett a meglévõ
diszharmóniák fokozására helyezi a hangsúlyt.
Lehet sivatag, vagy dzsungel, egy kis falusi telek, vagy egy
nagyvárosi foghíj az építész feladatának helyszíne,
véleményem szerint minden esetben maga a konkrét
helyszín a legmeghatározóbb kiindulási pont.
Az Úr mûvét akár tájalakítással - vagy a még azzal sem
manipulált helyszíneket is - már „folytatta” valaki és a
tervezés során, majd az „építkezéssel” mi is ugyanazt
tesszük. Az „elsõ-lépések” után jönnek a többiek, szépen
sorban. Házunkat követheti más is. Eltüntethetik. De ezeket
az elõzményeket folyatva újabb kapcsolatok alakulhatnak ki.
Maga az idõ csak a tér feltárulásához van. Ha ennél nagyobb
szerepet kap az idõ, akkor jönnek a hamis-hiteltelen
történetek, épületek. Túlértékelõdnek a mûemlékvédõk és a
folyamatosan újítgató zsenik forgatagában.
Ez a nyilatkozat a Mestermûvem poézisa, mely magába
foglalja az összehasonlító elemzés lényegét, és egyben
igazolja annak önálló és eredeti alkotás-voltát.
Ezek után szeretettel ajánlom a Mestermûvemet!
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BEFEJEZÉS
5.

Összegzés-összefoglalás

5.1.

Kivonatok

5.1.1. Magyar nyelvû kivonat
Egy olyan „Föld felettit és Föld alattit összekötõszétválasztó kapu” tervezése volt a célom, amely a
megkívánt ürességet úgy foglalja magába, hogy finom
átmenetekkel képez egységet a felszín és a mély terei
közt, kijelölve a válaszvonalat és a finom folyamatos
átmenetek ízeit.
A
csodálatos
Gaia
méhéhez
vezetõ
bejárat
szépségében, tagoltságában kiteljesítse a behatolás
örömét. A ház alsó világának anyagát a barlangból
kitermelt kövek adják. Helyenként, némelyeken jól látható
cseppkövekkel. Az általam kiemelt pontokon néha
faragva, vésve. Jelekkel is jelezve. A szabályos félkör
alakú belsõtámfal, és a szabálytalanul, a terepbemetszõdést
követõ
külsõtámfal
között
van
a
tulajdonképpeni „üresség”.
Az íve-ragasztott talp-, és derék-szelemenek a Tátrából
hozott fenyõfából Révkomáromban készültek. Az ácsok
erdélyiek,
többsége
székely,
többnyire
gyergyócsomafalvi, de volt köztük magyarpalatkai is. A
ház bõre, állókorcos vörösréz - héjazat, szolnoki
székhelyû társaság kivitelezésében. A barlang kapuja
lemezbe domborított leltár: a nemzeti park védett
élõlényeinek lenyomata.

A felsorolt anyagok és mesteremberek az általam
kívánatosnak ítélt és a terveken kijelölt ürességet
körbeépítették. Számomra rendkívül fontos volt a körülépítés
módja. Ez esetben a Mestermû lényegét, a gyökét adja, és
egy mondatban ekképp tudtam megfogalmazni:
EZ A MUNKA A TORNÁC DÍCSÉRETE KÍVÁN LENNI.
Mintegy összegezi és betetézi az elõbbiekben ismertetett
szempontjaimat.
A látogatóközpontom úgy alkot kaput, hogy tulajdonképpen
egy részben-körülhatárolt üresség. Ez a kapu a sziklákkal és
cseppkövekkel, változatos játékossággal, de mégiscsak
határozottan és szilárd merevséggel körülhatárolt mélybéli
üresség (semmi), és a földfelszín természetes világa, a körülnemzárt üresség közötti, azok határán keletkezett
képzõdmény.
És ez a képzõdmény, szándékom szerint mindkét üresség
tulajdonságait magában foglalja, így teremtve meg közöttük e
sajátos-egyedi kapcsolatot: a kõtámfalon lebegõ nagy tetõ
egy olyan belsõ teret jelöl ki, ami a csillagos ég alatt ragyogó
(viruló) természet és a barlang mélységes sötétsége közt egy
függõleges falak nélküli, le-nem-határolt (hiányzik az ablak),
de mégiscsak belsõ teret, ürességet jelent.
Mindent összegezve, a tulajdonképpeni tervezõi motivációt, a
koncepció lényegét, a poézis fókuszát ez az átmeneti tér,
vagyis a TORNÁC adja ki.
A kutatásaim és az eddigi tervezõi tapasztalatom során
arra a megállapításra jutottam, hogy a konkrét helyhez
való hiteles tervezõi magatartás önmagában is kiadja a
hagyomány továbbélését.
Ezt a megállapításomat, reményeim szerint az általam
tervezett ház igazolja.
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5.1.2. English summary and title

Summary
My aim was to design „a door connecting and separating”
what is above and what is under the Earth, comprising
the desired emptiness so that it will gradually form a unity
of the superficial and deeper spaces and will
simultaneously mark the borderline as well as the delicate
and continuous movements of transition.
This formation involves the aspects of both categories of
emptiness, making a particular, or rather, unique
connection: the large roof „hanging” over the stone
counterfort designates a space unlimited by walls or
windows, which, however is an interior placed between
the nature blossoming under the starry sky and the deep
darkness of the cave.
Considering all these aspects, I came to see that the
designer’s real motivation, the heart of conception as well
as the focus of the poetry was this place of transition, the
PORTICO.
In the course of both my studies and my experience
as designer I have realised that an authentic
approach to a particular place always results in
preserving the traditions. I hope this statement will be
supported by the building I have designed.

Doctoral Thesis
Author: Csaba Jakab (DLA)
Title: GLOBAL AND/OR PROVINCIAL
The Subject of the Thesis:
How to preserve the traditional architectural values of
the ever-changing village of Farkaslaka for constructions
in the 2nd (3rd) millennium
The Name of the Masterpiece:
The Vörös-tó Visitors’ Centre of Aggtelek Stalactite Cave
(Lot nr:08/5)
Consultant: István Ferencz DLA architect, professor

Doctoral School, DLA Training of the Department of Applied
Arts
Moholy-Nagy University of Art
Budapest, 2007
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5.2.

A téziseim ismertetése

5.2.1. Téziseim

1. Uradat, Istenedet imádjad, és csak neki szolgálj.
Szeresd felebarátodat úgy, mint tenmagadat.
/Jézus Fõparancsolata/
2. Nem csak nyelvében él a nemzet.
Lehetséges, hogy Pannóniában magyarul beszélünk, de a
gondolkodásmódunk
sajátosságairól
igyekszünk
megfeledkezni. Nem csak nyelvében él a nemzet!
Állításomra jó példák a kelta eredetû nemzetek. A skótok,
írek stb. angolul beszélnek, de nemzetükre jellemzõ
gondolkodásmódjuk az élet minden területén tetten érhetõ.
Fontos, hogy a sokszínû világ megmaradjon sok-színûnek
Mindenki örömére.
2. Az idõ és a tér folyamatossága a döntõ.
Az örök kérdés: Honnan jövünk, kik vagyunk, hová tartunk?
Az õsök hagyatéka, a mi jelenlétünk, az utódaink
lehetõsségei… A gondoskodásomra bízott három gyermek
istápolása az elsõ számú hivatás. A munkám - a megismerés
és a környezetalakítás - az imádkozásom formája.
A táj összegez, a terek az átszellemült anyag kisugárzásai.
Ez által meditációs-tárgyakat alkotok.
Minden egybetartozik.
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3. Az üresség a lényeg. (Lao-ce)
Az építészet lényege éppen az az üres tér létrehozása,
a
fentiek
szellemében.
A
hely
minõségének
meghatározása, a lelkület, a karakter szakszerû
megfogalmazása a kiválasztott anyagok és szerkezetek,
illetve a hozzájuk tartozó formák segítségével. Az így
megszületõ térkapcsolatok az Atya által már kijelölt
(természet) és az Õ alkotó fiainak (építészek)
gondolataival
körülhatárolt
mesterséges
terek
összhangzattanát jelentik.
4. Mérnöki tevékenység-e az építészet? Nem!
Pontosabban fogalmazva: az építészeti tervezésnek
vannak nagyon fontos mûszaki dimenziói is, de ez
nyolcadrangú. Így azt a saját helyén, a jelentõsségéhez
mérten kell kezelni.
A szerkezeti kérdések fontosak, és megoldást kell adni
rájuk. Viszont az egyre nagyobb fesztáv, magasság, és
egyéb, az ember gravitáció-elleni-igyekezete többnyire
nem a természetes kihívásokra adott válaszokként
jelennek meg, hanem a megalománia, a dölyfös
önistenítés-istentagadás és egy hamis megfelelési
kényszer kielégítésére. Ezeket leggyakrabban a „se
Istent, se Embert” nem ismerõ rablótõke, az extraprofit és
a hatalomvágy motiválja. A globális természetrombolás, a
provinciálisnak tekintett, helyi értékek lebecsülése,
megvetése, a lényeges szempontok mellõzése nekik
köszönhetõ. Az önálló gondolkodású felelõs építész
legfontosabb ismérve a hit-remény-szeretet elvén
mûködõ hiteles szolgálat.

A technokratává leminõsített, így mûszaki szakember-ként
közremûködõ, mérnöknek nevezett építésztervezõ már a
definíció által rá van vezetve arra, ki van téve annak hogy
„aki fizet az parancsol” elvén minden (hatalmat) kiszolgáljon
legjobb mûszaki tudása szerint. (Majd munkaidõn kívül
tiltakozhat a saját cége ellen, csak ne ismerjék fel.) Másfajta
tudás, esetleg a lelkiismeret nem jöhet szóba, mert az nem
mûszaki kategória. A legszebb példa a Titanic tragédiája.
S ha már a hajóknál tartunk „Az építész dolga az, hogy
„felkeltse az emberekben a tenger utáni vágyat” mondja az
építészképzettségû
író-pilóta,
Saint-Exupéry.
A
matematikával és az örökös pénztelenséggel küszködve. A
dolgok megnevezése, a pontos definíciók a szakmai
oktatásra, majd a köznép-szolgálat hatékonyságára is
következményekkel járnak. Janáky István már korábban
felhívta figyelmünket erre a kérdésre, így ne feledjük hogy
„…és él a köznép is a hatalom és a profik között a köztes
mezõkbe szorítva…”. Ez a szakmánk legnagyobb kihívása!
6. A környezetünk alakításában nagyon fontos a hiteles
anyagválasztás,
ami
a
minimális
energiaigénybevételhez
maximális
megszellemesítést
feltételez.
Az elhivatott építész anyag-választása, szerkezeti-igénye és
térszervezési-koncepciója energiatakarékos. Ez nem jelenti
azt, hogy a célokból alább kell adni, hanem azt jelenti, hogy
kevesebb eszközzel, nagyobb tudással és empátiával kell
megadni a hiteles válaszokat. A P.T. de Chardin-i
„nooszféra”, a teljes világunkat körbeérõ szellemi burok
megteremtése a globalizációs törekvéseink irányadója.
Vagyis „Az Anyag szívén, a Világ Szíve, egy Isten Szíve”
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(P.T. de Chardin) szellemében kell cselekednünk, ami
számomra azt feltételezi, hogy az anyag mindig lokális,
helyhez kötött és személyes. Pontosabban a személyes
közremûködésünk árán, áldozatokkal, vérrel-verítékkel
szellemiesíthetõ, globalizálható. Lásd még bizonyos
Kõmíves Kelemen történetét. A napi sajtóban-közéletben
globális-provinciális fogalompár számomra nem a
tõkekoncentráció és a fõáramtól lemaradt, vidékies
utánzatokat, szellemi restséget, maradiságot, hanem a
stabil identitással és konkrét helyekhez ragaszkodó, a
maga sokszínûségében egymásra-önmagára találó
glóbuslakók szeretetbéli közösségét jutatja eszembe.
Tehát minden helynek megvannak a maga természetes
építõanyagai, szerkezeti megoldásai, térpreferenciái.
Összefoglalva: magának a helynek van egy olyan
információs-halmaza, évszázados tudása – amit
hagyománynak is nevezünk -, melyet az építésznek
ismernie, illetve követnie, azt az új, konkrét igények
szerint hitelesen kiegészíteni kell.
Az én természetes mûködési területemen - a Kárpátmedencében – ugyanúgy rendelkezik ezekkel a
tulajdonságokkal. Megvan a tudás. Így ezen felhalmozott
tudás alkalmazásával a föld, az abból kikerülõ kõ, az
abból kinövõ fa minden természetes emberi - állati igényt
szolgáló épület-igényt képes kielégíteni.
Ezt a pár alapanyagot csak apróságokkal, minimális
idegenbõl származó anyaggal kell kiegészíteni ahhoz,
hogy a lent és a fent összekapcsolódjon, és az építészeti
mû révén az átszellemiesítés megtörténjen. Ezért az
anyagtan legfontosabb kérdései a konkrét hely sajátos
földi-égi adottságai és a globális igényû transzcendencia
találkozási pontjában, keresztmetszetében sûrûsödnek.

7. A formán - a kézzelfogható végeredményen keresztül elevenedik meg a tér, szellemmel telítõdik a
szerkezetté összeállt anyag.
A látvány, a látszat jelentõsségét elfogadom. Tudva, hogy a
látszat mögé látni, a lényeget látni a sokkal fontosabb. A
formákkal bíbelõdõ építészként miként állíthatjuk azt, hogy
”…jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az
a szemnek láthatatlan.” (Saint-Exupéry). Itt érkezünk vissza a
forma által kimutatott üres térhez, a semmihez, a mindenhez,
a szellemhez. Ezért tartom elhibázottnak az építészeti
vizsgálódások mindig divatos magatartását, azt a felszínes
megközelítést, ami stiláris-formai kérdésekre egyszerûsít
lényeges-tartalmi
felvetéseket.
Ez
vezet
olyan
csúsztatásokhoz, amik állvitáknak nyitnak teret, fontos
kérdések megvitatásának szükségességét eltakarandó. Az
egyik ilyen leggyakrabban bedobott téma: hagyomány vagy
haladás. Pedig biztos vagyok abban, hogy õk ketten
ikertestvérek, nem egymás ellenségei. Különben is, ez
nem formai, hanem gondolkodásbeli-magatartásbeli
kérdés. Mindkettõ a gondolatunk-lelkünk közepében van –
tény - mint a birkózó ikrek. Éppen azért a magatartásunk a
perdöntõ. Nem másolni-utánozni (majom!) és nem a „múltat
eltörölni” kell, hanem vidám-bátor válaszokat adni a
megismerés során felmerülõ kérdéseinkre. A hely és a
feladat az én õszinte reagálásommal adja ki a hiteles
megoldást, mely egyszerre hordozza magában a lét
általános folyamatosságát és az új alkotás személyes
kreativitását. Ez számomra a hagyomány és haladás. Ez a
magatartás szüli az anyagok-szerkezetek átszellemítõ erõvel
bíró formáját, az üres térként megjelenõ semmit, az egész
földet körbeburkoló szellemet.
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5.2.2. Description of my theses

1.

Love the Lord your God with all your heart and
with all your soul and with all your mind... Love
your neighbour as yourself.
/Jesus’ Main Commandment/

2.

A nation lives not only in its language

We may live in Pannonia, still, we often forget about the
peculiarities of our way of thinking. A nation cannot live only in
its language! If we think of the Celtic peoples, it becomes
clear what I am referring to. The Scots, the Irish etc. may
speak English, however, the way of thinking typical of their
nations can be recognized in all their fields of life. It is
essential that this colourful world remain multicoloured to
everyone’s delight.
3.

The continuity of time and space as decisive factors

The perennial question is where we come from, who we are
and where we are going to. In other words, the legacy of our
forefathers, our presence and the opportunities of our
descendants... For me, the main mission is to take care of the
three children to whom I have been entrusted. My work – by
which I mean cognition and environment transformation – is a
particular form of prayer. A landscape is something which
summarizes, spaces are emanations of the transfigured
matter.
All things belong together.
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4.

Emptiness is the essence (Lao Tse)

The essence of architecture is to create an empty space
in the spirit of the above mentioned concept by defining
the quality and character of the space accurately by
means of the materials, structures and shapes selected.
The spatial links thus created lead to the harmony of the
natural spaces pointed out by the Father and the artificial
spaces bordered by His sons (the architects).
5.

Is architecture engineering? No, it is not!

Or more exactly said, architectural design has some
important technical aspects as well, but these are eightrate aspects... Consequently, they ought to be handled
according to their importance. Structural aspects are
important, and should be solved.
However, the ever-increasing spans, heights and other
aspects of man’s struggling against gravitation are trying
to meet the requirements of human megalomany and
arrogant self-adulation rather than giving suitable answers
to the nature’s challenges. These are very often generated
by capitalist thievery ignorant of both God and man, eager
to make extra profit and acquire power. This is the cause
of the current global destruction of the nature, despise of
the local values considered provincial and ignorance of
the essential considerations. An autonomous architect of
responsible thinking is always motivated by a mission
based on the trinity of faith-hope-love. An architectdesigner named engineer, a technical contribuent, who is
depreciated into a technocrat is by definition expected to
be in the service of any power to his/her best techical

knowledge. (And then, beyond the working hours can protest
against his/her office hoping not to be recognized.) Another
type of knowledge, or conscience is out of question, as it is
not a technical cathegory. The tragedy of Titanic is the best
example for this. Talking about ships, let me quote what
writer, pilot and qualified architect Saint-Exupery wrote while
struggling with mathematics as well as his constant shortage
of money, ’The task of the architect is to awaken in people the
desire for the sea.’ By giving things exact names and
providing accurate definitions we shall influence professional
education to the benefit of the large public as well. István
Janáky was the one to call attention on this fact. So, let us not
forget that ’in the transit area between the powerful and the
professional there is still the common people...’
This is the greatest challenge of our profession!
6.

In shaping the environment an authentic choice of
materials is indispensable for matching minimum
energy with maximum spiritual transfiguration.

The choice of materials, structure selection and space
management of a dedicated architect are all energy-saving.
This, however, does not mean giving up or curtailing the initial
scopes, but giving authentic answers by fewer tools, but
bigger empathy and knowledge. Creating what P. T. de
Chardin called „noosphere”, the spiritual cover surrounding
the whole earth – this is one indicators of our global
aspirations. In other words, we should act in the spirit of a
divine heart beating in the centre of the world in the core of
the matter, which for me means that matter is always locally
set and personal.
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Or more exactly, it can be spiritualized and globalized only
by our personal contribution through sacrifice, blood and
respiration. See also Kõmíves Kelemenné (The Walled-up
Wife’s Ballad’). For me, ’global’ and ’provincial’, these twin
notions omnipresent in the media and politics bring to
mind the loving relationships between globe dwellers with
steady identities, attached to particular places and
recognizing each other’s particular values rather than the
concentration of capital versus provincial epigonism,
backwardness and spiritual idleness.
Each place has its natural building materials, structural
solutions and space arrangement. In a word, the place
itself has a set of information and age-long knowledge –
called tradition –, which the architect should know and
follow, and complete genuinely according to the particular
expectations. My natural field of action – the Carpathian
Basin – possesses all these features. It has the
knowledge which can be applied to create from the given
ground, stone and wooden riches the landmarks suitable
for any human and/or animal claim. These few raw
matters ought to be completed with a minimal amount of
foreign materials to link what is above with what is below
and make transfiguration possible through the
architectural work. Consequently, the major questions of
the study of materials are concentrated around the cross
section between the earthly and celestial conditions of a
particular
place
and
the
globally
manifested
transcendence.

7.

The shape – this final, touchable result of the
architect’s work – brings the space to life by
animating the matter ordered into a structure

I approve of the importance of sight and appearance. Yet, I
will never forget that looking behind the appearance and
seeing the essence is incomparably more important. As
architects struggling with shapes, how could we honestly
agree with Saint-Éxupery’s statement, ’You can only see
things clearly with your heart; what is essential is invisible to
the eye’? This is the point when we get back to what the
shape outlines, that is, the empty space, the all and the nil, to
the spiritual. My view is that the ever-fashionable superficial
studies of architecture which simplify the essential issues into
a stylistic-formal approach are always mistaken as they lead
to half-truths and pseudo-debates meant to conceal the need
for discussing essential issues. One of the most frequently
quoted question of this type is ’tradition or progress’. I,
however, am convinced that the two are twins, not hostile
enemies. Anyway, this is not a question of form, but one
of mentality and attitude. They are both in the centre of our
thinking and spirit, true, as fighting twins. But this is why our
attitude becomes decisive. We should neither copy and
immitate nor „cancel the past”, but give cheerful and brave
answers to the questions occurring on the way of cognition.
The place and the task will result in an authentic solution only
by my honest reaction which equally involves the general flow
of life and the personal innovation of the particular work of
art... This is what I mean by tradition and progress. This is the
attitude which generates the shape capable of transfiguring
matters and structures, that is, the nil manifested as empty
space and the spiritual surrounding the whole globe.
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5.3. A Mestermû megalkotásában közremûködtek

1. MEGBÍZÓ:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
Igazgató: Salamon Gábor
Projektfelelõs: Tolnay Zsuzsa
2. TERVEZÕK:
Tervezõ: Jakab Csaba (HÉT-FÕ Bt.)
Konzulens: Salamin Ferenc
Építész munkatársak: Márton László Attila, Tóth György,
Török Mátyás, K. Tompa Tünde
3. TÁRSTERVEZÕK:
Statikus tervezõ: Mantuano Tamás (POND Kft.)
Talajmechanika: Rozslay István
Gépésztervezõ: Halmai István (Halmai Építész és
Mérnöki Iroda Kft.)
Elektrom. tervezõ: Münnich Gábor (Fényesvölgy Bt.)
Közmûvek: Gyarmati Imre
Kert- és tájépítészet: Mártonné Novotny Orsolya, Márton
László Attila, Jakab Csaba (HÉT-FÕ Bt.)
Úttervezõ: Lévay Zoltán (LZ Mérnökiroda Kft.)
Csapadékvíz-elvezetés tervezõje: Rácz Tibor
(MSZ Hidrometria Kft.)

4. PHARE PROJEKTELÕKÉSZÍTÕ:
Németh István, Nemere Ede, Lisztes Gábor (EUROUT Kft.)
5. FÜGGETLEN MÉRNÖK (PHARE ELLENÕR):
Körtvély Sándor építész (Edelény)
6. GENERÁLKIVITELEZÕ:
Adeptus Rt., (Miskolc)
Fõmérnök: Soós István
Fõépítésvezetõ: Naszrai Gyula
7. SZAKÁGI MUNKÁK:
Építõmester, kõfalak: Nord Kft. (Miskolc), Gáti Kálmán
Ácsmunkák: TECHNO-KÁRP Kft. (Bp.),
Hargitai Szabolcs, Szilágyi Imre
Bádogosmunkák: KAS Kft. (Szolnok), Barta Kálmánné
Asztalosmunkák: FA-FEL Kft. (Ózd), Úri Sándor
Kovácsoltvas munkák: Félegyházi Károly kovács iparmûvész
(Budapest), Andó Ferenc (Debrecen)
Kõfaragó mester: Bácsi Lajos (Püspökladány)
Tervezés: 1997-2003
Kivitelezés: 2004-2005
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5.4.

Curriculum Vitae,
mû - és kiállítás jegyzék, publikációim

1965.

október 24-én születtem Farkaslakán,
Székelyudvarhely közelében, Erdélyben.

Díjak:
1993

Képzés:
1972-78
1978-80
1980-84
1986-88
1989-93
1993-95
1995-97
1999-02
2007

Farkaslaki Általános Iskola
Székelyudvarhelyi Zene és Képz•mûvészeti
Általános Iskola rajz tagozata
Marosvásárhelyi Pedagógiai Gimnázium képzõmûvészeti
tagozatának murális festõ stúdiója, érettségi vizsga
Székelyudvarhelyi fafaragó iskola
MIF Budapest: Bels•építész és bútor szakirányú
környezeti formatervezõ (fõiskolai diploma)
MIF Budapest Építész Tanszék: Mesterfokozatú
környezettervezõ (egyetemi diploma)
Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája (inaskodás)
MIE Budapest, doktorandusz (DLA)
DLA védés (tervezett idõpont: õsz)

Oktatói munka:
1993-94
1995

1998-02

2004
2004-07

2007-

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fõiskolán
„Bolti design” címmel elõadások fakultatív tantárgy)
School of Arhitecture, Duncan of Jordan-stone
College of Art, University of Dundee
(korrektor az építészeti tervezés tantárgyban)
Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Építész Tanszék,
óraadó (építészeti tervezés tantárgyban)
Felvételi Elõkészítõ (építészeti tervezés tantárgyban)
Bolyai Nyári Akadémia, Székelyudvarhely
Széchenyi István Egyetem, Gyõr
Épülettervezési Tanszék, óraadó
belsõ terek tervezése tantárgyfelelõs
ugyanitt fõállású tudományos munkatárs

1994

2001
2002
2002
2006

Az Országos Bútorszakvásár,
Avantgarde Bútorok 2001,
Új ideák a bútortervezésben a Szent és Profán elõ-szo-bor,
a nemzetközi zsûri I. díja
Az Országos Bútorszakvásár,
Formica Coorporation bútorverseny, Hen-gergõk-1,
a nemzetközi zsûri III. díja
Bp. Építészeti Nívódíja 2001 (FSZE könyvtár)
Az év bels•építésze 2001 (FSZE könyvtár)
Europa Nostra díj (FSZE könyvtár)
Építõipari Nívódíj (Aggteleki Látogatóközpont)

Tanulmányutak, ösztöndíjak:
1990
1991
1991
1992
1995
19972000
1998
2000
2004
2005
2005
2006
2007
2007
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Nyári szakgyakorlatok, Magyarlukafa
Nyári szakgyakorlatok, Gelence (Erdély)
Torontó (6 hét Kanada)
Sevilla EXPÓ
Dundee (11 hét Skócia, Rubik ösztöndíj)
Moholy-Nagy László ösztöndíj: Alternatív
Iskolabútorok (egy osztályterem prototípus)
NKA Alap ösztöndíja, Székelyföldi tanulmányút
Római tanulmányút, MIE felvételi elõkészítõ oktatói 2001
MÖB ösztöndíj, egyiptomi tanulmányút (2 hónap)
Berlin, Moholy-Nagy László ösztöndíjasok tan.út
Tanulmányút a Székelföld kortárs építészetének kutatására
a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával (kézirat)
Berlin, Magyar Rézpiaci Központ tanulmányútja
Milánó
Fürdõépítõ kaláka, Bükszád-Szent –Anna-tó, Erdély
London, Magyar Rézpiaci Központ tanulmányútja

Kiállítások:
1988
1995
1996
1998,’99,
2000
1998
1999
2000
2000-01
2001
2001
2002

2003
2006
2007
2007

Publikációim:
A székelyudvarhelyi kultúrházban festészeti kiállítás
(egyéni)
Csoportos kiállítások, Diploma '95 Pallazó Wesselényi,
Új Bútor, Kordax Galéria, Budapest
Belsõépítészet, mûhelymunka, Vigadó Galéria, Bp.
Moholy-Nagy László ösztöndíjasok beszámoló kiállításai
Magyar Iparmûvészeti Múzeum, Budapest
Bútorok, Vigadó Galéria, Budapest (egyéni)
Székelyudvarhelyi kultúrházban (NKA támogatásával):
Rajzok, tervek, tárgyak, bútorok, épületek (egyéni)
Intuíció- Invenció - Innováció, Mûcsarnok, Budapest
Belsõépítészek, MÉSZ Székház,
Kós Károly terem, Budapest
Moholy-Nagy László ösztöndíjasok
a Balti- és Skandináv- államok f•városaiban
FISE kiállítás, Glasgow School of Art, Glasgow
Munkák, egyéni kiállítások a Székelyföldön,
Székelyudvarhely Városi Könyvtár Csíkszereda,
Szakszervezetek Mûvelõdési Háza
Hol tartunk? Magyar Belõsépítészek 2003,
Iparmûvészeti Múzeum, Budapest
Új munkák,(NKA támogatásával)
Városi Könyvtár és Gondûzõ étterem,Székelyudvarhely
FISE kiállítások a 25. év jegyében:
Design és Interior Design, FISE Galéria, Budapest
FISE kiállítások a 25. év jegyében
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Bp.

Tagság:
2004
1998
1997
1995
1994

Magyar Belsõépítész Egyesület (MABE)
Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület (FISE)
Magyar Építész Kamara (MÉK)
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete (MAOE)
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság Faipari
Szakosztálya

Egy fiatal falu monográfiája. A farkaslaki tárgyak világa,
Magyar Iparmûvészet (1995/3, 42-43 o.), 1995
Farkaslaki kalauz, Emke füzetek 9., Társszerzõ: Szabó Barna,
Misztótfalusi Kis Miklós Közmûvelõdési Egyesület kiadása,
Nagybánya, 1996
Farkaslaka múltja és jelene, Adalékok Farkaslaka településfejl•déséhez
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5.6.

Képek, rajzok jegyzéke

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

Farkaslaki emlékképek, fotó, Cs.Z.
Az Aggteleki cseppkõbarlang Vörös-tói bejárata,
Archív fotók
Csepkövek, fotó, J.Cs.
Térképek,
ANP
Igazgatóságának
Turisztikai
Programajánlója
Képek a helyszínrõl, fotó, J.Cs.
A vöröstói barlangbejárat, a töbör, fotó, J.Cs.
Vázlatok, kézi ceruzarajzok, J. Cs.
Látvány a bástyáról, kézi ceruzarajz, M.L.A.
Látvány a töbörben, kézi ceruzarajz, M.L.A.
Makett, M.L.A., makettfotó, Cs.Z.
Helyszírajz, kézi ceruzarajz, M.L.A és J.Cs.
Telepítés, kézi ceruzarajz, M.L.A és J.Cs.
Barlangbejárati szint, alaprajz,
kézi ceruzarajz, M.L.A és J.Cs.
Földszinti alaprajz, kézi ceruzarajz, M.L.A és J.Cs.
Emeleti alaprajz, kézi ceruzarajz, M.L.A és J.Cs.
Helyiséglista
Fõhomlokzat, kézi ceruzarajz, M.L.A és J.Cs.
Általános keresztmetszet,
kézi ceruzarajz, M.L.A és J.Cs.
Rétegrendek, a homlokzat anyagai
Metszetek, számítógépes rajz, T.M. és K.T. T.
Homlokzatok 1., 2., számítógépes rajz, T.M., K.T. T.
Homlokzatok 3., 4., számítógépes rajz, T.M., K.T. T.
Modell, számítógépes rajz, T.M., K.T. T.
A fõkapu rajza, kézi ceruzarajz, J.Cs.
A pihenõhelyek rajzai, kézi ceruzarajz, J.Cs.
Alapkiemelés, rejtélyes lyuk, fotó, J.Cs.
Az új-kicsi barlang, fotó, J.Cs.
Tervezési program
Téli táj, fotó, Tonay Zsuzsa
Tavaszi táj, fotó, J.Cs.

XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.

Nyári táj 1., fotó, Cs.Z.
Nyári táj 2., fotó, Cs.Z.
Õszi táj 1., fotó, J.Cs.
Õszi táj 2., fotó, J.Cs.
Esõben, fotó, Cs.Z.
A kovácsoltvas kapu és a lépcsõ, fotó, Cs.Z.
A tornác, fotó, Cs.Z.
A födémáttörés, fotó, Cs.Z.
A tornác eleje, fotó, Cs.Z.
A tornác eleje-hátuja, fotó, Cs.Z.
A hátsó támfal és a tetõ, fotó, Cs.Z.
Képek-fények az emeleti hátsó oldalról, fotó, Cs.Z.
Hátsó bejáret és lépcsõ, fotó, Cs.Z.
A hátsó nézet 1., fotó, Cs.Z.
A hátsó nézez 2., fotó, Cs.Z.
A tornác részleteibõl, fotó, Cs.Z.
A madáritató(k), fotó, Cs.Z.
Madáritató és forgórózsa, Ivókut, fotó, Cs.Z.
A sárkányok, fotó, Cs.Z.
Támfalrészlet, totemállattal, fotó, Cs.Z.
Kapuk a barlanghoz, fotó, Cs.Z.
Ácsrészlet és a ház, fotó, Cs.Z.
Ácsrészlet és a táj, fotó, Cs.Z.
Támfal és a táj, fotó, Cs.Z.
Ajánlás: Ferencz István DLA egyetemi tanár,
témavezetõm részérõl

A névröviditések feloldása:
Cs.Z.
J.Cs.
M.L.A.
T.M.
K.T.T.

51

Csikó Zoltán
Jakab Csaba
Marton László Attila
Tóth Mátyás
Kuszingné Tompa Tünde

