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M e g n y í l o t t a z ó v o d a…
…v a r á z s lat o s p a lot a! (?)
Hej óvoda,
óvoda,
de fényes az ablaka,
de tágas az ajtaja
de szép tiszta
minden terme,
zsibong a sok
gyerek benne;
olyan mint egy kacsalábon
forgó, ékes palota.
Kormos István:
Vackor óvodába megy

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az építészek és a társadalom között elméleti szakadék tátong.
Az építészhallgatók néhány egyetemi évet követően mind elméleti, mind pedig esztétikai felfogásukban élesen elkülönülnek a közemberektől, a laikusoktól. Az építészek a formalizmus
elefántcsonttornyába zárkóznak – írja Erhardt Gábor −, és elidegenítik az emberektől az –
életükre nagymértékben ható – építészet formáló erőit. A formai elidegenedés legextrémebb
példái − érdekes módon − éppen az óvoda- és bölcsődeépítészetben figyelhetők meg,
aminek ma a kormányzati törekvéseknek köszönhetően amúgy is konjunktúrája van
Magyarországon. Nemcsak a külföldi, hanem az utóbbi idők magyar nevelési intézményeinek építészetére is jellemző a látszóbeton-födém, csiszolt betonpadló, színes falak
„szentháromsága”, ami különös érzéketlenséget mutat az otthoni / szülői közegből kiszakított, az építészeti környezet hatásaira emiatt is érzékenyebb kisgyermekekkel szemben −
állapítja meg Erhardt. Az ilyen épületek a személyes expresszió csodás megnyilvánulásai,
a gyerekek, a nevelők és nem utolsósorban a szülők szemszögéből nézve azonban használatuk kérdéses. A pályázati kiírások alapján a jövő óvodája korszerű nevelési műhely,
gyermekbarát környezetben. Ebben a lapszámunkban négy gyermekintézményt mutatunk
be, amelynek tervezői határozott elképzeléssel rendelkeztek az előbbi két fogalom kapcsán.
A bemutatott óvodák és bölcsődék a mesék világából ismert varázslatos hangulatot
árasztanak tereik kialakításában és anyaghasználatukban egyaránt. A jól áttekinthető,
barátságos, melegséget sugárzó, oltalmazó kupolával fedett terek biztonságérzetet adnak
a gyermekeknek. Az óvodai nevelést itt a harmonikus térélmény, fény- és színhasználat
összhangja inspirálja. A csoportszobák kis védett zugai kielégítik a kicsik egyedüllét-szükségletét, a multifunkcionális aulák a közösségi élet színterei. A környezetpszichológia
feladata annak vizsgálata, hogy a gyerekek milyen tereket, épületeket kedvelnek, és ennek
mi áll a hátterében. Mind az építészek, mind a döntéshozók szempontjából fontos lenne
az elmúlt évtizedben megépült hazai gyermekintézmények vizsgálata, összehasonlítása a
fentiek alapján. Az épületek hozzájárulnak a nevelőmunka hatékonyságához, gyermekeink
lelki egészségéhez, jövőjéhez, hiszen a fizikai környezet az ember egyenrangú társa, amely
a belső, lélektani folyamatokkal kölcsönhatásban befolyásolja viselkedését is.

 Címlap:
	S z e n t I s t v á n k i r á l y - k á p o l n a , B a d a c s o n y t o m a j
fotó: Zsitva Tibor
 Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde 
fotó: Tóth Márton
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Jankovics Tibor 70 éves
Jankovics Tibort 1975 óta ismerem. Azóta,
hogy hazahívott Pécsre Csaba Gyula,
mert kiürült a Baranyaterv. Az Ifjúsági
Iroda átköltözött a Pécsitervbe, Csetével,
Blazsekkel, Deákkal, Kistelegdivel, Oltaival.
Ha lehet itt sorrendet állítani, akkor Jankovics bizonyult a legnagyobb veszteségnek.

jankovics tibor 70
Having turned seventy this year, Tibor Jankovics looks back to a complex and extensive oeuvre.
He is a founding member of the Pécs Group whose spiritual leadership was given to architect György
Csete. The group sought to develop a style of architecture which is, on the one hand, deeply rooted
in the national culture of folk architecture and, on the other hand, meets the intellectual and
technical requirements of the time. As an example to this, see the TÁÉV guest house in Fadd-Dombor.
Around that time, Hungary was swept away with a fervor of movements in the spirit of national
awakening, such as the folk music and the folk dance movement or folk handicraft. The group
was disbanded at the end of the 70s under political pressure. However, its former members are
still walking down the common path which was defined as organic architecture based on local
traditions. Three decades ago, Jankovics established a studio in Keszthely which is still open to
artists. As early as the 80s, he experimented with the application of ancient and natural building
materials in modern constructions. One of the basic ideas governing his office of architecture
design is to prepare their own portfolio of internal design for each project, when possible. Backed by
the extensive experience of former members of the Pécs Group who went on to become full-fledged
masters, Forma Rt specializes in the design and execution of large-scale projects and building
complexes. Their reference portfolio is spearheaded by worldwide projects in building hotels,
baths and spa facilities.
TÁÉV Üdülő és Oktatási Központ, 
Fadd-Dombor i (Pécs Csopor t), 1974

Ő volt a csoport motorja, szervezője, lelke.
Ez időben már megalkotta a fadd-dombori
Holt-Duna mellett az akkori TÁÉV-üdülő
épületét, ami induló építészpályám alapvető élménye, iránymutató alkotása.
Mindent, ami egy leendő építésznek szükséges, megtanulhattam ezen az épületen:

a jó telepítést és funkciót, az alkalmas
szerkezet- és anyaghasználatot, a terv
és az épület − beleértve a berendezést
is − legrészletesebb kidolgozottságát.
S ami a legfontosabb, megtapasztalhattam
az épületből sugárzó invenciózus, szabad
alkotás örömét.
Azóta rengeteg maradandó mű született
Jankovics keze nyomán: szállodák, fürdők,
lakóházak Keszthelyen, Hévízen, Nagyatádon, Egerszalókon, Erdélyben, Németországban. Egyik pécsi házát nemrég helyi
védelem alá helyezték. Fáradhatatlan
munkabírással dolgozza ki terveit, s annak
részleteit. Semmit sem bíz a véletlenre,
állandóan tanulmányozza az új fejlesztéseket, elemzi a lehetséges változatokat,
biztos kézzel választja ki a megfelelő
ár-érték arányos megoldást. Épületeit saját
teremtményeinek tekinti, folyamatos
tanácsokkal segítve kíséri végig az építést.
Tudja és teszi, hogy a tévedés (a tervezői
szándéktól való eltérés) megtörténte előtti
megfelelő pillanatban kell beleszólni egy
beruházás folyamatába. Hogy az építés
egészét egy kézben tartva, a legjobb eredményt elérhesse, feledhetetlen barátjával és munkatársával, Németh Lászlóval
fővállalkozó céget alapított. Ehhez munkatársakra, kollégákra volt szüksége.
Itt mutatkozott meg egyik legfontosabb
erénye: a csapatot építő, közösséget teremtő emberé. Rá mindig lehet számítani:
segít, ha kell, tanácsot ad, ugyanakkor feladatot is megfogalmaz, programot szervez.
Talán születésnapi ajándék gyanánt építhette meg legújabb művét, a badacsonyi
kápolnácskát. Ez a kis épület összegzése
mindannak, amit fontosnak tart: egynemű
anyaghasználattal, tömör szerkesztéssel,
ősi formával kapcsolódni a természetbe,
s ezáltal a teremtésbe.
Nekem Jankovics Tibor AZ építész!
Kedves Tibor! Isten éltessen sokáig, még
sok, mindannyiunk javára szolgáló alkotó
évet kívánok Neked:

Dévényi Sándor
Országépítő 2014|04

Szent István király-kápolna, 
Badacsonytomaj, 2014
fotó: Zsitva Tibor

Szőlőshegyi kápolna, 
Balatonfelvidék, 1995
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J a n kovic s T ibor 7 0 év e s
Interjú | Dénes Eszter
› Átfogó, irigylésre méltó életművet tudhat
maga mögött. Milyen indíttatásból választotta
ezt a pályát? Az egyetemi évekből milyen
meghatározó tanárszemélyiségeket és élményeket emelne ki?

› A Pécsen létrehozott alkotóműhely számára is egykori gyakorlatvezetőjüket
választották szellemi vezetőnek. A Pécs
Csoport alapító tagjaként hogyan jellemezné
ezt a tíz évet?

Felmenőim között volt nyelvész, szobrász,
zenész és mérnökember is, de építész nem.
Gyermekkorom falusi, tanyasi környezete
sem inspirált az építészszakma felé. Talán
az döntötte el a továbbtanulás irányát, hogy
viszonylag jól rajzoltam. Sokat köszönhetek
az egyetemi katedrától világnézeti okokból
eltiltott kitűnő tanáraimnak, akik Győrben a
Hild József Építőipari Technikumban nemcsak szakismeretet tanítottak, de emberségre is nevelték tanítványaikat. Más oldaláról
ismertem meg a szakmát, amikor munkahelyi technikusként dolgoztam a kivitelezésben. Technikusi elfoglaltságom mellett
egy barátommal kőművesmunkát vállaltunk
hétvégeken, így egészítettük ki jövedelmünket. Egy év után felvételiztem a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára,
ahol olyan neves professzorok fémjelezték
az építészképzés színvonalát, mint Pogány
Frigyes, Weichinger Károly, Reischl Antal,

1968 szeptemberében a pécsi Baranyatervnél kezdtük meg Kistelegdi Pista
barátommal építészi pályafutásunkat.
Hamarosan elkezdtünk kollégákat verbuválni ismerőseink köréből a céghez.
Így került Pécsre Oltai Péter, D. Blazsek
Gyöngyvér és Deák László. Együtt voltunk tehát, öt, nagyjából egyívású, fiatal,
ambiciózus építész. Minden rendben
lévőnek látszott, mégis hiányérzetünk
támadt. Úgy éreztük, hogy adott a helyzet
egy alkotóműhely létrehozására, ehhez
viszont szükségünk volt egy mindannyiunk
által becsült, tapasztalt építészre,
aki programadója, szellemi vezetője lehet
a csoportnak. Csete Györgyöt kértük fel
erre a feladatra, akit tervezési gyakorlatvezetőként megkedveltünk az egyetemi
évek alatt.
1970-ben lejött Pécsre dolgozni, és hamarosan elindult a műhelymunka.

 Szőlőshegyi kápolna, Balatonfelvidék, 1995

Gábor László, Pelikán József, Major Máté,
Varga Laci bácsi, Szentkirályi Zoltán…, és
még folytathatnám a sort. Diplomatervemet
Pogány Frigyes és Pelikán József korrigálta.
A nagy tekintélyű professzorok mellett az
egyetemen kerültem kapcsolatba a külső
korrektorként dolgozó Csete Györggyel. Ez
a kapcsolat meghatározónak bizonyult néhányunk szakmai fejlődésére.
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Az a kérdés már most, hogy miként nyilvánulhat meg a parasztzene hatása a magasabb műzenében?

› Milyen célt tűzött ki maga elé alkotócsoportjuk?

Először is úgy, hogy a parasztdallamot minden változtatás nélkül, vagy csak alig variálva, kísérettel
látjuk el, esetleg még elő- és utójáték közé foglaljuk. Az ilyen dolgozatok némi analógiát mutatnak
Bach korálfeldolgozásaival. Az ilyen népdalfeldolgozásoknak kétféle, egymásba határvonal nélkül
átmenő típusát figyelhetjük meg. Az egyiknél a kíséret és az elő-, utó- vagy közjáték másodrangú dolog;
nem más, mint keret, amibe a fő dolgot: a parasztdallamot beléillesztjük, mint a drágakövet a foglalatába. A másiknál éppen fordítva: a parasztdallam csupán a mottó szerepét játssza, és fő dolog az,
ami köréje és alája helyeződik. A kétféle típust számtalan átmeneti fok köti össze; néha nem is lehet
eldönteni, melyik elem uralkodó a feldolgozásban. Az azonban mindenkor nagyon fontos, hogy az a
zenei köntös, amelybe a dallamot öltöztetjük, a dallam karakteréből, a dallamban nyíltan vagy burkoltan
mutatkozó zenei sajátságokból legyen levezethető, illetve, hogy a dallam és minden hozzáadó:
elválaszthatatlan egység benyomását keltse. (…)
A parasztzene hatásának másfajta megnyilvánulási módja ez: a zeneszerző nem használ fel valódi
parasztdallamot, hanem ehelyett maga eszel ki valamilyen parasztdallam-imitációt. Lényeges különbség
e közt és az előbb leírt mód közt tulajdonképpen nincs. (…)
Végezetül még egy harmadik módon mutatkozhatik a parasztzene hatása a zeneszerző műveiben.
Ha tudniillik sem parasztdallamokat, sem parasztdallam-imitációkat nem dolgoz föl zenéjében,
de zenéjéből mégis ugyanaz a levegő árad, mint a parasztzenéből. Azt lehet mondani ilyenkor:
a zeneszerző megtanulta a parasztok zenei nyelvét, és rendelkezik vele oly tökéletes mértékben,
amilyen tökéletes mértékben egy költő rendelkezik anyanyelvével. Vagyis: zenei anyanyelvévé lett ez a
paraszti zenei kifejezési mód: oly szabadon használhatja és használja is, akárcsak a költő anyanyelvét.

Olyan építészet kialakítására törekedtünk,
mely egyrészt nemzeti kultúránk – népi
építészetünk – maradandó értékeiben
gyökerezik, másrészt megfelel az adott kor
szellemi, technikai elvárásainak. Rendkívül
nehézzé tette a feladatot, hogy ez idő tájt
Magyarországon kevés olyan ismert építész vagy építészeti irányzat volt, mely felvállalta volna ezt a célt és példával szolgált
volna. Korabeli építészeti példát nem találtunk, Kós Károly és Bartók Béla munkásságát viszont mintának tudtuk tekinteni.

Részletek Bartók Béla budapesti előadásából (A parasztzene hatása az újabb műzenére), 1931

› Kós Károllyal személyesen is találkozott,
sőt haláláig jó viszonyt ápoltak.
A Pécs Csoport az építészeti tervezése
mellett kiállításokat is szervezett valamint
több előadást tartott. A Fészek Klubban
tartott előadás mottója Bartók Béla és
Kós Károly egy-egy idézete volt. Nagyon
szerettük volna, ha az akkor 80-as éveiben
járó Kós Károly nyitja meg előadásunkat.

Vállaltam, hogy Kolozsváron élő irodalomtörténész nagybátyám és a vele jó
barátságot ápoló Kányádi Sándor költő
közvetítésével meglátogatom Kós Károlyt
és felkérem az előadás megnyitására.
A találkozás létrejött, melyre nagy izgalommal készültem. Félelmeim azonnal
szertefoszlottak, amikor barátságosan
kezet nyújtott és örömét fejezte ki, hogy
lám, nemcsak írók és politikusok, hanem
fiatal építészek is tisztelik a munkásságát
és keresik vele a kapcsolatot. Közvetlenségével és megszégyenítő szerénységével
szinte magához emelt, úgy éreztem, mintha
gyerekkorom óta ismernénk egymást. Így
volt ez a későbbi látogatásaim során is,
vagy amikor Csete Gyurival, Makovecz
Imrével, Oltaival, Kistelegdivel együtt volt
alkalmunk meglátogatni. A rövid beszélgetések során bölcs és derűs mondatain
átsütött emberi nagysága. Megtisztelő
volt a társaságában lenni. A kiállításunk
személyes megnyitására végül nem vállalkozott, de annak ellenére, hogy sem

az írógépet, sem a fényképezőgépet nem
kedvelte, a mikrofontól pedig egyenesen irtózott, magnetofonra mondta Régi
Kalotaszeg című írásának részletét, melyet
a kiállítás megnyitóján bejátszottunk.
Később többször segített nekem, amikor
Kalotaszeg falvait jártam be. Kis cédulákat
írt, többnyire a tiszteleteseknek – ahogy ő
mondta, a jó embereinek – címezve, hogy
segítsenek fiatal építész barátjának, mármint nekem. Kaptam is mindenütt jó szót,
kerékpárt, pálinkát, és amit csak akartam.
Minden fiatal kollégámat arra biztatok,
hogy mélységében ismerje meg Kós Károly
életét és életművét. Nagyszabású építészés példás értelmiségi magatartás fog kirajzolódni, amely mindig, minden erejével azt
a közösséget szolgálta, amelynek tagja volt.

› A Pécs Csoport nemcsak építészeti szempontból, hanem működésében is különleges
volt. Hogyan zajlott a műhelymunka?
A napi munka mellett intenzív önképzés
folyt. Előadókat hívtunk, figyeltük a szakmai
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Fotó: Dénes György
Gróf Zoltán háza, Zalaszentgrót, 1985 

folyóiratok széles körét, és a számunkra érdekes cikkeket lefordítottuk és elemeztük.
Szakmai tanulmányutakra mentünk, beleértve a népi építészeti és néprajzi gyűjtőutakat.
Vasárnaponként állandó résztvevői voltunk
a Népművelési Intézetben a Fiatal Népművészek Stúdiója számára tartott kitűnő
előadásoknak. Egyre határozottabban formálódott a csoport szakmai irányultsága.
A rengeteg tervezési munka mellett kiállítások, előadások és kiadványok segítségével is igyekeztünk hangot adni szakmai
meggyőződésünknek. Időközben a csoport
tagja lett Nyári József, Kovács Attila (ma
nemzetközileg elismert díszlettervező)
és Dulánszky Jenő, aki építész létére
statikusként volt korai haláláig munkatársunk és tanítónk.

› Mennyire látja sikeresnek ennyi év távlatából a csoport közös célkitűzéseit?
Hogyan fogadta a szakma a tevékenységüket?
Nem tehettünk mást, legjobb tudásunk
szerint próbálkoztunk, kísérleteztünk.
Gyakran túl direkt formai utalások jelentek
meg terveinken. Úgy ítélem meg, hogy ha
az építészeti célkitűzést maradéktalanul
kielégítő épületeket nem is sikerült létrehozni, született néhány említésre érdemes
mű, amely mindenképpen a kitűzött cél
irányába tett jelentős lépésnek minősíthető. Ilyen a Csete György tervezte orfűi
forrásház, Kistelegdi siklósi ravatalozója,
a pécsi Balokány Ifjúsági Park, Oltai Péter
munkája, és a fadd-dombori üdülő, amelyet
én terveztem. Belsőépítésze D. Blazsek
Gyöngyvér, textiltervezője Csete Ildikó
volt, a kerámiákat Kun Éva keramikusművész készítette.
Tevékenységünket a szakma nagyon eltérő megítéléssel fogadta. Voltak kollégák, akik kifejezetten rokonszenveztek a csoporttal, esetenként együtt is
működtek vele, mások ellenszenvvel
viseltettek iránta. Ők hiányolták az aktuális nemzetközi irányzatok megjelenését,
és túlhaladottnak tekintették az egész célrendszert. Ez idő tájt a nemzeti öntudatra
ébredés jegyében élénk mozgalom bontakozott ki, például a népzenei mozgalom,
a táncházmozgalom vagy a népi iparművészek tevékenysége.
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› Mikor és hogyan szakadt meg a csoport
tevékenysége?
A felbomlást – az Ifjúsági Iroda adminisztratív átszervezését – az 1975–76-os, a paksi
házgyári lakótelep terveit kritizáló, úgynevezett Tulipán-vita előzte meg. E polémia
politikai és szakmai hullámokat is kavart,
egyben olyan légkört teremtett, amelyben
a több száz fős nagyvállalatnak az átszervezést már korábban is fontolgató vezetése a minket támadó szakmai ellenzék
nyomására végre tudta hajtani a csoport
feloszlatását. A megújító újraszerveződés
helyett szétváltunk, és mindenki más-más
helyen folytatta a munkáját.

› Az ön útja hová vezetett Pécsről?
Több lehetőség közül Keszthelyt választottam, így részben közelebb kerülhettem
itt élő szüleimhez és testvéreimhez, másrészt mindig is lenyűgöztek Keszthely–
Hévíz környéke és a Tapolcai-medence
bazaltkúpjai, ez a táji környezet nagyon
vonzó volt számomra. Nem egyedül, hanem
nyolcadmagammal települtem át Keszthelyre, mindannyian a Pécs Csoport tagjai
közül. Így került Keszthelyre Füzes Antal
építészbarátom is, aki fontos szerepet
töltött be az ismételt csapatépítésben.
Az 1980-as évek elején kollégáimmal
megalapítottuk a Forma Kisszövetkezetet. Ennek szakmai irányítójaként a Déldunántúli Stúdió mintájára együttműködést kezdeményeztem a Dévényi Sándor
által vezetett Pécsi Építész Irodával és a
Kampis Miklós vezette Kaposterv Kft.vel. Zalaegerszegi, pécsi és kaposvári
találkozásaink során egy regionális szakmai
és gazdasági együttműködés kialakítását
próbáltuk megvalósítani.
Valójában ez a kezdeményezés vezetett
a Kós Károly Egyesülés megszületéséhez,
miután Kampis Miklós bevonta a tárgyalásokba Makovecz Imrét és Kálmán Istvánt.
A regionális szakmai kooperáció helyett
tehát egy Budapest-központú, és az egész
országra kiterjedő szakmai egyesülés
szerveződött. Később a határainkon túl
élő magyarlakta területek jelentős építészei is betagozódtak ebbe a szervezetbe.
A keszthelyi műterem immár három évtizede működik.

› A Pécs Csoport egykori tagjai valamennyien – a mai napig – az együtt kijelölt utat
járják, amelyet hagyományokon alapuló
szerves építészetként határoztak meg.
Mit takar ez a fogalom?
Alapvetően a hagyományokon alapuló
építészeti felfogás szerint képzelem el a
tevékenységemet. Amikor hagyományról
beszélek, akkor az őseink által évezredek
alatt összegyűjtött ismeretek, tapasztalatok összességére gondolok, mely a létezés
egészére kiterjedő komplex tudásanyag.
Ennek örök érvényű elemei generációról
generációra csiszolódnak, változnak, miközben beépülnek az egyes korok újabb és
újabb tapasztalatai. Élő hagyományként
a mindennapi alkotómunka egyik forrása
kellene hogy legyen. Szerves építészetről
csak akkor beszélhetünk, ha az a haladó
hagyományokat is asszimiláló szemlélettel
jön létre. A szerves építészet tehát nem
formai kérdés, hanem gondolkodásmód és
szemléletmód kérdése.

› A hagyományt ma sokan a fejlődés gátjának tekintik, amely éles ellentétben áll
a kortárs fogalmával.
Rendkívül nehéz kérdés az is, hogy miképpen nyilvánulhat meg a hagyomány mai
építészetünkben. Az 1900-as évek elején
még működtek építészek, akik a hagyományra alapozva európai színvonalon tudtak hazánkban házakat építeni. Ilyen volt
Kós, Zrumeczky, Toroczkai, Medgyaszay is.
Az első világháború után építészetünknek
ez az ága megszakadt, és egy olyan útkeresés időszaka következett, melynek során
sokkal inkább modernista irányba mentek
el építészeink, mintsem a hagyományt
tartották szem előtt. A modernista és a
hagyománytisztelő építészet szintézise
sajnos nem valósult meg.

› Rendezetlen faluképeink a felbomlott
faluközösségek tükörképei. A hagyományos
paraszti életkeret felbomlásával azonban
elsorvadt az ösztönös építési képesség,
odaveszett a népi építészetből kibomló ökologikus szemlélet. Hagyomány, ökológia és a
szerves építészet összetartozó fogalmak?
Eleink alapvetően az ökológia szempontjainak megfelelően éltek, gondolkodtak

és alkottak. Jó példa erre a parasztporta,
a parasztház, bármelyik kultúra területén
vizsgáljuk is. Funkcionális kialakítása,
szerkesztésmódja, anyaghasználata kiérlelt és gazdaságos. Nincsenek felesleges
terek, túlméretezett szerkezetek, tájidegen
anyaghasználat. Arányrendszere, formanyelve, díszítésmódja megfontolt, visszafogott, harmonikus. Csak annyira individuális, hogy diszkréten mutassa egyediségét,
de környezetébe jól illeszkedjen. Egy kis
őrségi faluban nőttem fel, és jól emlékszem, hogy az 1950-es évek elején még
éltek a hagyományok, amelyek szelíden,
de határozottan szabályozták a faluközösség életét. A gazdálkodás, az életvitel
pedig példásan megfelelt az ökológia szabályainak. Számomra nyilvánvaló, hogy
az ökológia a hagyomány szerves, elidegeníthetetlen része. Az ipari civilizáció,
a haszonalapú manipuláció, a fogyasztói társadalom kiteljesedése szétzilálta
ezt az egységet. Ez a zavart állapot teszi
szükségessé azt, hogy külön, hangsúlyozottan foglalkozzunk az ökológiával, és
szempontjait újra és újra visszaépítsük a
mindennapi tevékenységünkbe, életvitelünkbe. Ami tehát régen magától értetődő
volt, azt most újra meg kell tanulni, és lehetőség szerint alkalmazhatóvá kell tenni.
A hagyomány, az ökológia és a szerves építészet szorosan összetartozik. Azt tartom
valóban szerves építészetnek, mely arányosan épít a hagyományra, és megfelel
az ökológia alapvető szempontjainak is. Ez
a felfogás motiválja szakmai céljaimat is.
Mai anyagokból, korszerű technikával
egyszerű, de hagyománytisztelő épületeket szeretnék megvalósítani. Olyanokat,
amelyek ésszerű ráfordítással hozhatók
létre, és hosszú az erkölcsi és fizikai avulási idejük. Tudom, egyszerűen hangzik,
de roppant nehéz megvalósítani.

› Ma már egyre többen beszélnek az
energiatudatos és ökoépítészet jelentőségéről. Ön azonban már a nyolcvanas
években foglalkozott az ősi és természetes építőanyagok korszerű felhasználásával. Számos vályog-, illetve tömésházat
tervezett. Hogyan fordult a földanyagú
építészet felé?

Gyermekkorom falusi otthonának egyik
nyári konyhája földpadlós volt. Ahogy
szokás volt, mi is évente lemeszeltük
kívül-belül, és fölkentük a padlót pelyvával kevert agyaggal, a mai napig emlékszem, milyen lágy volt a tapintása. Azt is
láttam gyerekként, hogyan épültek a környékbeli vályogházak. Felnőttként kirándulni játunk barátaimmal Kalotaszegre,
az Alföldre, Zalába, és tanulmányoztuk
a különböző szerkezetű és állapotú
vályogépületeket. Már Keszthelyen dolgoztam, amikor zalaszentgróti barátom
megkeresett, mert kinőtték lakótelepi
lakásukat, és építkezni akart. A lakás
árából azonban akkoriban nem lehetett
házat építeni. Lázadó indulatból beszéltem rá a vályogra. A szomszéd faluban
találtunk egy idős embert, aki értett a
vályogvetéshez és a tömésházépítéshez,
sőt még zsalukészlete is volt. Azzal a
feltétellel vállaltam el a felkérést, hogy
barátomnak az építkezés minden költségét
pontosan vezetnie kellett, beleértve a
kalákában közreműködők által elfogyasz-

tott ételek és italok költségét is. Ennek
alapján bebizonyosodott előfeltevésünk:
a rendelkezésre álló összegből meg tudtuk építeni a házat. A mai napig lakják,
és meg vannak elégedve az otthonukkal.
Ennek kapcsán egymást követte a földből
készült épületek sora, melyek egy részét
tömésfallal, más részét vályogtéglából
falazva valósítottuk meg, de előfordult,
hogy rakott vályogfalat is építettünk.
A falfelületekre általában nádszövetre
felhordott speciális rétegrendű vakolat került, de gyakran készítettünk kézi agyagtapasztást is. Menet közben több kolléga is –
például Rácz Tamás, Kruppa Nándor, Füzes
Antal és mások – részt vett a földből készült
épületek tervezésében és megvalósításában, héhányan közülük saját otthonukat
is ilyen technikával építették. Nemcsak
családi házamat, de két kisebb üdülőfalut
is építettünk bioházakból, melyek földből,
vályogból, fából készültek, minden esetben
nádfedéssel. A vályogot gyakran alkalmazzuk réteges külső falakban, de vázas
falszerkezetek kitöltőanyagaként is.

 Gyógyszálló, Egerszalók
(alkotót ár s: Deák L ás zló,
ép. munk at ár s: Rác z Tamá s), 200 4
fotó: Zsitva Tibor
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Gyógyfürdő, Borszék, építés alatt 
(ép. munk at ár s: Rác z Tamá s,
Kurucz Szabolcs)
fotó: Zsitva Tibor

› Építészirodájuknak egyedülálló tapasztalata van jelentős projektek,
nagy léptékű épületek tervezése és
lebonyolítása terén. Referenciájukban
kiemelkedő helyet foglalnak el a szálloda-, fürdő- és gyógyfürdő-épületek,
hazánkban és külf öldön egyaránt.
Milyen nehézségekkel járt a külf öldi
partnerekkel történő együttműködés,
az eltérő igényeknek és követelményeknek való megfelelés?
Valóban komoly referenciával rendelkezünk a gyógyászat, fürdő- és szállodatervezés területén. Ennek nem a specializálódás szándéka, hanem talán az a tény az
oka, hogy gyógy-idegenforgalmi szempont-

› Számos épületének belsőépítészetét is ön
tervezte. Önálló belsőépítészeti munkákat
is vállalt?
Az építészeti és belsőépítészeti munka
szétválaszthatatlanul összetartozik. Felfogásom szerint az építészeti koncepció
már megszületése pillanatában magában
hordozza a belső terek kialakulásának,
berendezésének csíráját. Mindkettőnek,
ami valójában egy, folyamatosan egymást
alakítva, együtt kell fejlődnie. Ezért irodánkban alapvető igény, hogy ha lehetséges, csináljuk meg saját terveink belsőépítészeti dokumentációját. Amennyiben erre
bármilyen okból nincs lehetőség, akkor
arra törekszünk, hogy az általunk felkért,
vagy a megbízó által ajánlott belsőépítész
kolléga már a tervezés kezdeti, koncepcionális szakaszától vegyen részt a munkában, és közösen alakítsuk a feladatot
egészen a megvalósításig. A munka során
törekszünk a társművészetek bevonására
(ötvös, üvegművész, díszítő festő, szobrász, textilművész stb.). Erre sajnos ritkán
tart igényt az építtető. Az irodában dolgozó építészeknek (a kezdőknek is) részt kell
venniük a belsőépítészeti tervek készítésében, látogatniuk kell a gyártóműhelyeket,
és figyelemmel kell kísérniük a helyszíni
munkát. Előfordult, de nem jellemző, hogy
önálló belsőépítészeti tervezést végzünk.
Nemrégiben pályázaton elnyertük egy 200
szobás gyógyszálló belsőépítészeti terveinek elkészítését. Pillanatnyilag ez köti le
kapacitásunk jelentős részét.
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› Makovecz Imre már a 80-as években írt
a személytelen intelligencia egyeduralmának veszélyéről. Ma talán ez még időszerűbb.
Mi a véleménye a jelenlegi közbeszerzésszemléletű világról?
A jelenlegi közbeszerzési gyakorlatot álságos, ostoba és kontraproduktív rendszernek tartom. Kicsi a hatékonysága, és sem
az elvárható szakmai minőséget, sem a
reális ár-érték arányt nem képes biztosítani.
Az építészszakma felé sok esetben ambivalens társadalmi igényeket közvetítenek

az illetékes hivatalok. Gyakori, hogy a
döntési folyamatot szakmai köntösbe
bújtatott politikai vagy lobbiérdekek torzítják. Tetézi a bajt, hogy a közbeszerzést
hatalmas apparátus működteti, amely
nem rendelkezik elegendő megfelelően
képzett szakemberrel. Rendkívül körülményesen hozza meg a döntéseket, és
igen nagy a költségigénye. Bár a jelei ma
még nem látszanak, de őszintén remélem,
hogy jó irányba változik majd a közbeszerzés gyakorlata.

Gyógyfürdő, Borszék, építés alatt 
(ép. munk at ár s: Rác z Tamá s, Kur uc z S z abolc s) f otó:
Zsitva Tibor

ból rendkívül frekventált régióban élünk
és dolgozunk. Egyszerűen megtaláltak az
ilyen típusú feladatok. Külföldi munkákhoz is nagyrészt a referenciánkon keresztül
jutottunk. Dalmáciában, Németországban,
Romániában személyes kapcsolatokon
keresztül esetenként korábbi megbízóink
számára végeztünk tervezési munkát. A
romániai (erdélyi) munkakapcsolat a mai
napig működik. Szilágybagoson strand
és szálloda, Szovátán szállodarekonstrukció, Homoródfürdőn szálloda és 300
fős rendezvényterem, a Hargitán egy
sícentrum épületei, Borszéken a gyógyés wellnessközpont befejezése szerepel
a feladataink között. Ezek a munkák

szakmailag érdekesek, sok tapasztalatot
tudunk szerezni általuk. Üzleti szempontból is elfogadhatóak, bár a nagy távolság
miatt (800–1000 km) költségesebbek és
fárasztóbbak is, mint itthonra dolgozni.
Elsősorban a hazai munkahiány, de az
izgalmas szakmai kihívások és a kalandvágy
is arra késztettek, hogy olyan területen
próbáljunk munkát szerezni, ahol komoly
igény van szálloda- és fürdőtervezésre, és
nincs meg az elegendő tervezői kapacitás.
Ukrajnában (Kijev), Ororszországban
(Szentpétervár és Viborg), Kínában
(Wuhan) tárgyaltunk, és kötöttünk tervezési szerződéseket. Összességében veszteséggel zárultak ezek a próbálkozások.
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Carbona Szálló, rekonstrukció, 
Hévíz, 1995

Az elvégzett munka ellenértékéhez csak
részben jutottunk hozzá. Kínában és
Ukrajnában el sem kezdődött a munka,
mert az aláírt szerződés szerinti előleget
nem kaptuk meg, ez esetben érvénytelenné válik a szerződés. Megállapítható,
hogy egyáltalán nem egyszerű, és főleg
nem kockázatmentes feladat munkát
végezni egy merőben más mentalitás
szerint működő, eltérő kultúrájú közegben, mint amilyen például Oroszország
vagy Kína, és ezt elsősorban nem a nyelvi
nehézségek okozzák. A környező országokban, beleértve Németországot is, szívesen vállalunk munkát, ha van, de egyelőre tartózkodunk attól, hogy kilépjünk az
európai kultúrkörből, és távoli, egzotikus
területeken keressünk munkalehetőséget.

› A fürdők közül méretében is kiemelkedik
az egerszalóki élményfürdő és szálloda
épülete.
A munkát egy meghívásos pályázat során
nyertük. Az ideális táji környezetben fekvő
völgyet a sódombokkal és a hőforrásokkal
együtt megvette egy befektetőcsoport.
A beruházói érdekek egy, a meghitt természeti környezethez viszonyítva erősen
túldimenzionált programot generáltak,
melynek a szűkítésére tett tervezői erőfe-
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szítések sajnos nem jártak eredménnyel.
Az építészeti koncepció szerint az egész
objektum a sóképződményekkel szemben
fekvő domboldalba került besüllyesztésre
teraszírozott-tördelt formában, oly módon,
hogy az egymás fölé emelendő teraszok
függőkertszerűen helyezkedjenek el, intenzív művelésű tetőkertekkel. A szálloda
lépcsőzött épületelemei között kialakult
udvarokba nagyméretű fenyőfák ültetését terveztük. Az elkészült épületegyüttes
ugyan rendeltetésszerűen működik, de a
táji környezetbe való illeszkedését segítő
tetőkertek megvalósítását és a teraszos
udvarok fásítását elhagyták. A tervezés és
a megvalósítás folyamata rengeteg tanulsággal szolgált. Bízom benne, hogy a bizonyos szempontból „torzóként” megjelenő,
egyébként jól funkcionáló fürdő- és szállodaegyüttest egy igényes üzemeltető az
eredeti koncepció szerint be fogja fejezni,
így megvalósulhat az együttes környezetbe
való illeszkedése.

› Keszthely történeti belvárosának
rekonstrukciója is az önök irodájához
kapcsolódik.
A főtér rendezését, amely rendkívül időszerű volt, egy vizsgálat és egy előtanulmány előzte meg. Ezek alapján alakítottuk
ki végleges elképzelésünket, melyben a
gépjárműforgalom radikális csökkentésével igyekeztünk kellemesebbé, lakhatóbbá
tenni a belvárost. A rekonstrukció akcióterülete a főtér és a piactér volt. A térszerkezet és a forgalom radikális átalakításával
és a rendház előtti térfelszín középkori
szintre történő visszaállításával mozgalmas, jól funkcionáló térrendszert kaptunk,
mely visszautal Keszthely főterének hajdani strukturáltságára. A térszín süllyesztése
során felszínre kerültek római kori villamaradványok, középkori kapubástyák és támfalmaradvány, valamint a barokk kori kerítés alapjai, melyek bemutatásával valóban
ingergazdaggá vált a ferences templom és
rendház előtti térfelület.

G yógy s z álló, Eger s z alók (alkotót ár s: Deák L á s zló, ép. munk at ár s: Rác z Tamá s) 200 4 
fotó: Zsitva Tibor

Ke s zt hely, Főtér rekonst r ukció (Rác z Tamá s, Kur uc z S z abolc s, Jankovic s Gergő ( piac) alkotót ár s ak k al), 20 12 
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J a n kovic s T ibor
axonometria és fotók: TÁÉV üdülő és Oktatási Központ, Fadd-Dombori
(bels őépít é s z : D. Bla z s ek G yöng y vér, gr a f ik u s : De á k L á s z ló,
szövött textil: Pauli Anna, varrott textil: Csete Ildikó, keramikus: Kun Éva)

(19 4 4)

› Legutóbbi munkáján, a külön cikkben
ismertetett badacsonytomaji kápolnán
kívül melyek azok az épületek, amelyek
a téma, a megrendelő személye, vagy a
történet miatt a legkedvesebbek közé
tartoznak?

1962
1968
1973
1986
1989–99

Hozzávetőlegesen negyven éve készült
az egyik – máig legkedvesebb – munkám.
A TÁÉV üdülőt és oktatási központot
(Országépítő 1995/4.sz.) kívánt építeni
dolgozói számára a fadd-dombori HoltDuna-ág partján. Pályázat útján jutott
hozzám a feladat. A beruházó, aki egyben
a kivitelező is volt, a tervezők és a közreműködő társművészek (belsőépítész:
D. Blazsek Gyöngyvér, grafikus: Deák
László, szövött textil: Pauli Anna, varrott
textil: Csete Ildikó, keramikus: Kun Éva)
megfelelő bizalmi alapon, harmonikusan
tudtak együttműködni. Az egyedi berendezések, mobiliák mellett a függönyök,
bútorkárpitok, éttermi textilek is egyedi
tervezés és gyártás termékei. A teljes éttermi edényzet, a levesestálak, a tányérok, a különböző teás- és kávéscsészék, a
sörös-, boros- és pálinkáspoharak kivétel
nélkül kifejezetten a helyszínre tervezett,
gyönyörű, egyedi tárgyak voltak. Felemelő
élmény, igazi ünnep volt az épület avatása.
A magyarországi gyakorlatban sajnos a
legritkább esetben fordul elő, hogy egy
épületet ilyen komplexen, minden részletre
kiterjedő módon lehessen megvalósítani.

1990–
1993
2001

› Ön mindig is vallotta, hogy az építészet
csapatmunka, több műhelynek is volt a
vezetője. A Forma Zrt.-t egykori tanítványokból mesterré érett tagok alkotják,
rendszeresen fogad vándorokat. Milyen
szerepet tölt be a tanítás az életében?
Nagy szerencsémnek tartom, hogy a Pécs
Csoport megszűnése után is folyamatosan
módom volt fiatal kollégákkal dolgozni.
A Kós Károly Egyesülés révén közel ötven
vándort fogadhattam az irodában. Többen
közülük – Rácz Tamás, Kurucz Szabolcs,
Nemes Dávid – ma is irodánk dolgozói.
A BME építészmérnöki karának közvetítésével a nemzetközi diákcsereprogram
keretében angol, német, holland, brazil és
amerikai építészhallgatók is egy-egy szemesztert töltöttek körünkben. Ugyancsak
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2002–
2008
2009
2010
2013
2013

több építészhallgató töltötte tervezési
gyakorlatát irodánkban a Pécsi Tudományegyetem Építészmérnöki Karával kötött
együttműködési megállapodás keretében.
Közel tíz éve működök közre a posztgraduális építészképzésben a PTE Breuer Marcell
Doktori Iskolájának keretében. Elmondhatom, hogy az elmúlt harminc évet jómagam
és irodánk építészei építészhallgatókkal és
fiatal építészkollégákkal együttműködve

töltöttük. Segítettük szakmai fejlődésüket, miközben magunk is gazdagodtunk
általuk, jelenlétük hozzájárult intellektuális és mentális állapotunk frissen tartásához. Gyakran hallhatunk a mai fiatalokat
illetően általánosító negatív véleményt.
Tapasztalataim alapján az a meggyőződésem, hogy a mai fiatalok túlnyomó részére
– úgy emberi, mint szakmai vonatkozásban –
nyugodtan rábízhatjuk magunkat.

A magyar nyelvben hosszú ideig ugyanazzal a szóval lehetett megnevezni a hazát és a házat.
A Halotti beszéd még úgy fogalmazza meg az Isten Ádámnak juttatott adományát, ami maga a
Föld: „odutta vola néki Paradicsumut házuá”.
Bizonyára nem azért történt ez így, mintha őseink pongyola beszédű emberek lettek volna.
Ellenkezőleg. Még elevenen érezték, hogy minden, ami nem hasonlít úgy ránk, úgy az Istenre
– minden az ember teremtette környezetben, ami nem szolgálja céljainkat, és nincs összhangban lelki alkatunkkal, ellenségünkké válik, cseppenként elsorvaszt bennünket.
Erre a felismerésre épül az új magyar szerves építészet. Célja az, hogy emberi környezetünket,
házainkat és középületeinket úgy tegyük alkalmassá az ezredvégi élet minden mozzanatának
befogadására, hogy közben ne veszítsük el azt az ezer évet sem, amely mai, holnapi és holnaputáni napunkat kivajúdta.
Keszthely, 1990. szeptember 12.
Csengey Dénes
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Építésztechnikusi oklevél, Hild József Építőipari Technikum, Győr
Épitészmérnöki diploma, Budapesti Műszaki Egyetem
A „Pécs Csoport” alapító tagja
A Művészeti Alap Iparművész-Belsőépítész Szakosztályának tagja
A Kós Károly Egyesülés alapító tagja, mesterként aktívan közreműködik
az egyesülés vándoriskolájának tevékenységében.
A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola címzetes tanára
Ybl Miklós-díj
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és Építészmérnöki Kar
Mester Testülete DLA-fokozatú mesterré avatja
A Pécsi Tudományegyetem Építészeti Intézetének főmunkatársa
A Pécsi Tudományegyetem Rektora és Egyetemi Doktori Bizottsága habilitált doktorrá nyilvánítja
Príma-díj
Pécsi Tudományegyetem, tanári kinevezés
Zala Megye Építészetéért díj
A Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja

Munkahelyek
1962–63 Vas megyei TANÉP-nél munkahelyi technikus, majd művezető
1968–73 Baranya megyei Tanácsi Tervező Vállalat, Pécs: gyakorló építész, majd műteremvezető
1973–78 A Pécsi Tervező Vállalat műteremvezetője
1978–82 A Győri Tervező Vállalat, majd a ZALATERV Keszthelyi Irodájának építész műteremvezetője
1983
Munkatársaival megalakítja a FORMA Tervező és Fővállalkozó Kisszövetkezetet,
mely időközben átalakult, és részvénytársaságként működik. Jelenleg a FORMA RT. elnök-igazgatója
Oktatási tevékenység
1980–85 között a nemzetközi diákcsere keretében végzős építészhallgatókat fogadott
angol, német, holland, brazil, olasz, USA-beli egyetemekről
1983–2000 között a Kós Károly Vándoriskola mestereként folyamatosan részt vett a kezdő építészek, „vándorok”
szakmai képzésében, mellette éveken keresztül fogadta féléves műtermi gyakorlatra a PTE végzős építészhallgatóit
1985–
Kezdetben tudományos főmunkatársként, majd egyetemi tanárként részt vállal a Polláck Mihály Műszaki
Főiskola, majd a Pécsi Tudományegyetem építészoktatásában
2010–
Egyetemi tanárként a PTE PMMK Breuer Marcell Doktori Iskolájának törzstagja

Építészet: Jankovics Tibor DLA
Építész munkatárs: Kurucz Szabolcs DLA – FORMA Zrt.
Világítástechnika: Haász Ferenc
Kert- és tájépítész: Rácz Tamásné Páldy Eszter
Geobiológiai szakértő: Nagy Péter
Egyedi textilek: Csete Ildikó, textilművész
Generálkivitelező: Gyarmathy Tivadar – BÁSTYA Kkt.
Építtető: Földi István, esperes plébános – Szent Imre Plébánia, Badacsonytomaj

Szent István király-kápolna
Badacsonytomaj
Jankovics Tibor
fotó: Zsitva Tibor
A badacsonytomaji Szent István király-kápolnáról
Jankovics Tibor bazaltkápolnája rendkívüli szépségű épület. A modern formák és építéstechnikák egyesülnek benne a hagyományos arányokkal, összekötve a kicsiséget és a
monumentalitást, az ember és a fenséges Badacsony léptékét és arányait. Mintha öröktől
itt állna a bazalthegy részeként: állandóságot és szentséget sugároz.
A magasan a település fölötti erdő borította hegyoldal pici fennsíkja ősrégi szent hely. Pálos
kolostor állt itt, forrással, mely ma is iható. A természetpusztító kőbányászat megszűntével
benőtte az erdő, de a vallásos emlékezet számon tartotta a helyszínt, és már a kápolna előtt
elkészült a II. János Pál pápa-emlékmű, melyet sokan látogatnak.
Lelki, tájesztétikai és idegenforgalmi szempontból egyaránt hasznos volna, ha a kápolna
köré ugyanilyen stílusban zarándokokat, turistákat fogadó épületek készülnének, megközelítési utakkal és parkosított környezettel.
A kápolna így fontos gyújtópontja lesz a pálosok nyomán újjáéledt lelkiségnek, állomása
a már évek óta megindult, egyre terjedő zarándokmozgalomnak.
Somogyi Győző
festőművész, teológus
Országépítő 2014|04

A kápolna építését Udvardi Erzsébet
haláláig (†2013), a Badacsonytomajon élő
Kossuth-díjas festőművész kezdeményezte.
Egyházművészeti alkotásai több környékbeli
kápolnában is megtalálhatóak.
Az építési helyszín a Badacsony-hegy
tomaji oldalán található Felső-Kolóniának
nevezett magas fekvésű terület, melyen
az 1965-ig működő bazaltbánya munkáslakásainak romjai álltak. A század elején
megnyitott kőfejtőt egészen a 1960-as
évekig üzemeltették. A lerobbantott
bazaltsziklák széttöredező kövei lavinaként sodorták el és borították be a XIII.
századi pálos kolostor maradványait. Nem
messze innen fakad a Klastrom-kút bővizű
hűvös forrása, és a 2008-ban megvalósult II. János Pál pápa-emlékhely, Udvardi
Erzsébet alkotásával. Talán mindennek
együttesen köszönhető, hogy érezhető
szakrális kisugárzása van a területnek.
A tervezés során készített geobiológiai
tanulmány szerint a helyszínen több, jól
mérhető energiavonal (földidegáram) húzódik. A kápolna két domináns erővonal
kereszteződési pontján épült meg.
A tájolást két szempont befolyásolta
alapvetően. Egyrészt a Balaton felé gyönyörű kilátással nyíló plató terepadottságai, másrészt az a tény, hogy az Udvardi
Erzsébet festőművész által felajánlott
nagyméretű oltárkép megfelelő érvényesülését csak egy meghatározott megvilágítási irány és intenzitás tudja biztosítani.
Fentiekből következően a kápolna északra
tájolt, azaz az északi bejárati üvegfal biztosítja az oltárkép megfelelő világítását.
Az egyhajós kápolnatér fölé láncgörbére
szerkesztett, durvára vakolt és meszelt
téglaboltozat borul. A bazalttáblákkal
burkolt padozatból emelkedik ki az oltár
szerepét betöltő monolit bazalttömb.
A nagyméretű (170x240 cm), mandorlaszerű oltárképet – mely István királyt ábrázolja, amint felajánlja Szűz Máriának
a Szent Koronát – egy rusztikus tölgyfa
szekrény tartja. A szekrény apszis felőli
frontját üvegajtók zárják, mely mögött jól
látható az ott tárolt papi ruha és az egyedi
tervezésű stóla, a kehelytakaró, valamint
az oltárterítők. A kápolna minimális bútorzatát a tölgyfából készült két hosszanti pad,

Szent István Chapel in Badacsonytomaj
The construction of the chapel on the slopes of Mount Badacsony in the Balaton Uplands was initiated by Kossuth Prize
winning painter Erzsébet Udvardi. Besides taking local terrain conditions into consideration, the chapel was oriented in
a way as to ensure appropriate lighting for the altarpiece. The single-nave inner space is roofed by brick vaulting. Basalt
tiles were used for paving the floor around the altar, cut from a large basalt block itself. The outside wall was erected
entirely by using basalt stones from demolished miner’s houses. Designed by Tibor Jankovics, the chapel has a simple
ground plan which blends organically into the beautiful scenery as if it has always been standing there to invite passersby into its soothing interior.
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egy papi szék és két ministránsszék képezi,
melyek formavilága és szerkesztésmódja
a parasztbútorok egyszerűségét idézi.
A falba süllyesztett szenteltvíztartó fehér
vraca-tömbből készült.

Keresztmetszet

Hosszmetszet

A kápolna belső terét a keleti homlokzaton kialakított három, résszerű ablakon
bejövő természetes fény deríti. Az északi
homlokzaton lévő bejárati üvegfal a belső téren túlmenően az oltárkép optimális
megvilágítását hivatott biztosítani. Mesterséges fényt az üvegfal ajtó feletti osztóbordájába integrált, speciálisan kialakított
LED-es lámpatest szolgáltat, biztosítva a
festmény aranyozott felületeinek ragyogását. A szentély boltozatában kialakított nyílás arra szolgál, hogy Szent István
a pannonhalmi apátság alapítólevelén
található monogramjának a padozatba mart
másolatára éles, célzott fényt bocsásson
minden év augusztus 20-án (István-napon),
amikor a Nap a legmagasabban jár, azaz a
csillagászati dél idején. Ezáltal a kozmikus
rendhez való állandó kapcsolódás vizuálisan is érzékelhető.

Az elbontott romos bányászházak bazaltköveiből készült a kápolna teljes külső
burkolata, mely rakásmódját, karakterét
tekintve a badacsonyi szőlőkben jellemző
szárazon rakott támfalakat idézi.
A tervezői szándék szerint a kápolna
magától értetődően egyszerű formálású,
a gyönyörű környezet elidegeníthetetlen,
szerves részét képezi. Mintha örökké ezen
a helyen állt volna, arra emeltetett, hogy
csalogassa és befogadja az arra járó embereket, hogy belső terében elcsendesedhessenek.
Az Udvardi Erzsébet által kezdeményezett
kápolna megvalósítását a badacsonytomaji
Szent Imre Plébánia, Badacsonytomaj
Polgármesteri Hivatala és a helyi lakosság,
illetve a településhez kötődő személyek és
civil szervezetek támogatták.
A Szent István Király-Kápolnát 2014.
augusztus 23-án dr. Erdő Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek szentelte fel. Úgy tűnik az azóta eltelt rövid idő
alatt, hogy a helyi lakosok és az arra járók
megkedvelték és befogadták a kis hegyi
kápolnát.

Jankovics Tibor:
Szent István király-kápolna, Badacsonytomaj
Felszentelve: 2014. augusztus 23-án

Alaprajz
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„…habent sua fata libelli…” (a könyveknek
megvan a maguk sorsa), hangzik a klasszikus
latin idézet, de ezt plagizálva mondhatjuk,
hogy nemcsak a könyveknek, hanem a műalkotásoknak, épületeknek, és ezen belül
azok szerkezeti elemeinek és anyagainak is
megvan a maguk sorsa. A Balaton-felvidék
bazaltköveit környezetükből kiemelve (ahogyan ez a természetes alapanyagok sorsa)
először bányászlakások építéséhez használták fel, majd a rendszerváltást követően az
egész telep az enyészet sorsára jutott, mint
megannyi épületünk történelmünk viharos
évszázadaiban. Most pedig újraéledt egy
kápolna alakjában.
Az építész következetesen használja a helyi
építőanyagokat, azaz a bazaltot, amely
egyben az épület külső héjazatát jelenti.

Az északi homlokzat sztéléként hasít a tájba,
s egyben mintegy az örökkévalóság szimbólumaként is. A táj elillanó formáit feloldó,
a kontúrokat elmosó impresszionisztikus
gondolkodásmóddal szemben egyértelműen
kijelöli a formákat, sztélé a maga örökkévalóságában. Tornyot, irányt jelez a zarándokok számára ebben a meglódult időben.
A déli homlokzat megismétli – természetesen most már a torony nélkül – az északi
homlokzat formavilágát. Tömegszervezésében nagyon is egységes, könnyen áttekinthető, jól átgondolt. A különböző funkciókat
betöltő épületrészeket – torony, templomtest, szentély – egységesen kezeli, ami
nagy erénye az épületnek. Ez az egységes
tömeg- és térszervezés nemcsak a külsőben
nyilvánul meg, hanem a belsőben is.
Számomra lenyűgöző a belső és a külső
egységének, valamint harmóniájának megteremtése. A külső „durván” megmintázott
felületével szemben egy abszolút letisztult

belső felülettagolás sima és egyszerű formavilága lenyűgöző. A templomtestet és
a szentélyt ugyanolyan módon kezeli az
építész (tömegét és anyaghasználatát
illetően), amivel rendkívül egységes teret
hozott létre. Például ugyanaz a bazaltkő fedi
a kápolna padlózatát, amit már a külső felületkezelésben is használt. Egyszerre intim,
ugyanakkor monumentális belső teret
sikerült a tervezőnek létrehoznia. Ritka
pillanata ez a magyar szakrális építészetnek.
Úgy gondolom, Jankovics Tibor neve ezzel
bekerült a magyar szakrális építészet
történetének jeles pillanataiba. Ez alkalommal nem vizsgáltuk az oltárképet, a textíliákat és a liturgikus tárgyakat.
Prof. dr. Lőrincz Zoltán
művészettörténész, teológus

Építtető: Verein zur Forderung der Waldorfpadagogik Backnang E.V.
Vázlatterv: Makovecz Imre, Dobrosi Tamás | Engedélyezési terv: Dobrosi Tamás
Kiviteli terv: Rácz Tamás, Jankovics Tibor DLA – Forma Zrt., Vonnák Alajos – Vonnak GmBH
Generálkivitelező: Merkbau Deutschland GmbH
Építésvezetők: Mádl Tamás, Horváth Gábor
Létesítményfelelős: Kovács Zsolt
fotó: bacsmegye.hu, Kovács Zsolt

 Vá zlatter v, Dobrosi Tamá s, 20 12

Waldorf-óvoda
Backnang

szöveg: Dénes Eszter

Waldorf Kindergarten
in Backnang
In 2010, the Waldorf School and Kindergarten of
the German town of Backnang commissioned Imre
Makovecz to prepare the building plans for the
new kindergarten and design the concept for the
expansion of the school as well. Upon drawing up
the initial sketches, the Master handed over the
project to his apprentice, Tamás Dobrosi. Executed
by Hungarian professional architects employed by
Merkbau, a Hungarian company, the building was
inaugurated in September 2014.
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A németországi Backnang város Waldorf
általános iskolája és óvodája együtt kereste fel Makovecz Imrét 2010-ben azzal a
felkéréssel, hogy készítsen vázlattervet az
új óvodaépületről, és koncepcióterv szintjén dolgozza ki az iskola bővítését, meghatározva a későbbi fejlesztési irányokat.
Ezt megelőzően a két szomszédos, önálló
vezetéssel rendelkező intézmény másfél
évig kereste a megfelelő építészt közös terveihez, mindhiába. Olyan tervezőt kerestek, aki pedagógiájuk szellemi hátteréhez
szervesen kapcsolódó megjelenési formát
ad új épületeiknek. Egy szülő javaslatára
vették fel a kapcsolatot Makovecz Imrével,
aki elvállalta a megbízást. Az építészt személyesen kereste fel irodájában a néhány
fős, szülőkből és nevelőkből álló német
küldöttség. Megtekintettek több általa
tervezett épületet, de legnagyobb hatással
a solymári Waldorf-óvoda épülete volt rájuk.
Solymáron a két kör alaprajzú, felülvilágítóval ellátott jurtaszerű foglalkoztatót egy
négyzetes alaprajzú tágas aula köti össze,
amelynek szívében a közösség életében is
fontos szerephez jutó kemence áll. A belső
térben is megjelenő tetők, a ház a házban
jelleg, a térformálás mintaként szolgált
számukra a tervezési program összeállításánál. Az átadási ünnepségen, felidézve a
magyarországi látogatást, az egyik nevelő
így fogalmazott: „azt szerettük volna, ha
a Makovecz-óvodák jellegzetes oltalmazó
tetőformái alá az ott tapasztalt átláthatóság, biztonság és folytonosság érzése
költözik a mi új épületünkbe is”.
A Stuttgart melletti, harmincezer lakosú
kisvárosban 1983-ban alapított, kétcsoportos Waldorf-óvoda az elmúlt években
kinőtte régi épületét, így egy óvodai és két
bölcsődei csoporttal kellett bővíteni az intézményt. Az iskola több új tantermet tartalmazó új, önálló szárnyat, és egy színházi
előadásokra is alkalmas, lelátókkal ellátott
tornatermet szeretett volna elhelyezni a
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területen. Közös elképzeléseikhez az önkormányzat tulajdonában lévő szomszédos
telek bizonyult ideális választásnak, amelyre a város is áldását adta. Mint a Waldorfiskolák esetében a világon mindenhol, az
építést itt is a szülői közösség kezdeményezte, szervezte és valósította meg, a
telek kiválasztásától a tervezésen át, az
építkezés gazdasági lehetőségének meg-

teremtésén keresztül a konkrét folyamat
megszervezéséig és lebonyolításáig. Igaz,
hogy ez nem állította egyszerű feladat elé
sem a tervezőket, sem a kivitelezőket. Valamennyi felmerülő kérdésben a szülőkből és
nevelőkből alakított testület döntött.
A megbízók részletes tervezési programja alapján az iskola bővítését Makovecz
Imre a német hagyományokat szerves
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gondolkodással átitatva, fachwerkes jellegű épületként fogalmazta meg. A központi
udvar köré szervezett épület déli szárnyában az óvoda-bölcsőde, az északi karéjában az iskolához tartozó funkciók helyezkedtek el.
Mindeközben a megrendelő részéről is
finomodtak, formálódtak az elképzelések,

a tervezés irányítását pedig a Mester
Dobrosi Tamásra, vándoriskolás tanítványára bízta. A megbízók végül elvetették
az óvodai foglalkoztatóknak a közös udvar
felé történő elhelyezését, helyette egy saját,
védettebb udvarra kellett ezeket tájolni.
Az oldalfolyosós, egy irányba nyitó épület egy felülről megvilágított középfolyo-

 Kelet i homlok z at , vá zlatter v, Dobrosi Tamá s, 20 12

sós, két irányba is megnyíló épületté alakult. Ezzel az alapkoncepció megfordult,
a kupolás térként megfogalmazott különálló egységek azonban továbbra is meghatározó elemei maradtak az épületegyüttesnek. A solymári épülethez hasonlóan a
négy kör alaprajzú foglalkoztatóhoz egy, a
kupolák sorolásából kimozdított közösségi
funkciójú tér kapcsolódott, amelynek belső
gyújtópontjában lett kijelölve a tűz helye.
Lassan körvonalazódott az óvoda végleges
tervezési programja, igazodva az anyagi
feltételekhez. 2012 áprilisára elkészült az
engedélyezési terv. Közben az is világossá
vált, hogy a magyar dokumentáció alapján
történő hatósági engedélyeztetéshez, majd
a lebonyolításhoz is szükséges egy német
kolléga bevonása. Erre a feladatra egy
Stuttgartban élő magyar építészt, Vonnák
Alajost kérte fel a megbízó. A kiviteli tervek készítését Rácz Tamás vezetésével és
Jankovics Tibor DLA konzulensi közreműködésével a keszthelyi Forma Zrt. végezte.
Igazodva a megrendelő különleges kéréseihez és a helyi szabályozásokhoz, a kiviteli
terv számos ponton eltért az eredeti elképzelésektől. Ilyen különleges kérés volt

olyan feladat is, amelyet a kinti kollégák
bizony lehetetlennek tartanak.

többek között az élek lekerekítése a fengshui-elvnek megfelelően. A kivitelezés során
a kezdetben hangsúlyos szervezőelemként
meghatározott kemence és az előtetők
zöldtetős kialakítása sem valósult meg.
A németországi hatósági eljárás több ponton különbözik a hazaitól. Az engedélyezési
eljárás az alaprajzra épül, a hatóság az
engedély záradékául azonban részletesen
ismerteti a vonatkozó szabályokat és a
szabványokat. Nagy hangsúlyt fektetnek
az épületfizikai követelmények ismertetésére. A statikai terveket Pongor László
készítette, a német eljárásrendben azonban minden tervet bekér egy állami alkalmazásban álló ellenőrző statikus, akinek
valamennyi elem megfelelőségéről meg kell
győződnie az alapos tervdokumentáció
alapján. Az elektromos és gépészterveket
német cégek készítették.
Külön érdekesség, hogy az óvoda épületének generálkivitelezését a Merkbau magyar
cégcsoport 2013-ban Németországban alapított leányvállalata végezte, magyar és német alvállalkozókkal. Fajsúlyos része volt

az épületnek a kézművesség, az építőmesteri munka. A magyar cég hazai szakmunkások, kőművesek, ácsok, tetőfedők alkalmazásával költséghatékonyabb ajánlatot
tud tenni a német versenytársaknál, a legmagasabb minőségi követelményeknek eleget téve. Az ácsmunkákat természetesen a
Mester épületeit jól ismerő ácsokra bízták.
A foglalkoztatókban elhelyezett galériákat
magyar asztalosok készítették, akik ezúttal
is bizonyították, hogy találékonysággal és
egyszerű technológiák alkalmazásával elérhető áron, magas minőségben teljesíthető

A természetes palafedésű kupolák játékosan hullámzó sora üde színfoltot alkot
a kissé szigorú, sorházas német kertvárosban. A belső kialakítást harmóniát sugárzó színek, formák, kezeletlen faszerkezetek határozzák meg. A szelíd technológiák,
környezetbarát anyagok alkalmazására
különösen nagy hangsúlyt fektettek.
Az intézményt egy elektromos energiát
is termelni képes gázkazánnal szerelték
fel, amelyet megújuló energiából termelt
gáz táplál.
Az óvoda fennállásának harmincadik évfordulóján, 2013 szeptemberében volt az
ünnepélyes alapkőletétel, az új épületet
pedig idén szeptemberben vehette birtokba a három óvodai és két bölcsődei
csoport, valamint a tizennyolc fős nevelői
gárda. A beruházás összköltsége kétmillió
euró volt, amelyből 1,6 milliót a helyi önkormányzat állt. A fennmaradó összegre a
szülői közösség kölcsönt vett fel, amelyet
adományokból fedezett.
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