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Csóka Balázs
 	S a j á t c s a l á d i h á z , C s e r s z e g t o m a j , 1 9 9 1 – 1 9 9 4
A Kós Károly Egyesülés az idén éppen negyedszázada alapította meg ma is aktív, posztgraduális képzést adó
Vándoriskoláját, amelyben eddig közel nyolcvan hallgató szerzett diplomát. Sorozatunkban olyan, egykori vándoriskolás
hallgatókat keresünk fel, akik a vándoréveket követően immár mesterként tevékenykednek.
Ezúttal Rácz Tamással beszélgetett Csóka Balázs.

› A Vándoriskola hányadik évfolyamára járt?

F r om I ti n e r a n ts
to M aste r s
Interview with
Ta m á s R á c z
Architect Tamás Rácz used to be a student in the
initial year of the Itinerant School and studied
under Imre Makovecz and Tibor Jankovics.
Today, he is a master of his own, working at
the Forma architectural office founded by Tibor
Jankovics at Keszthely. Besides designing adobe
family homes, his field of specialty are hotels
and spa facilities. He is employed as designer in
several large-scale domestic and international
investment projects.
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Mi voltunk az induló, azaz az első évfolyam.
Összesen nyolc vándort − Balázs Pétert,
Engelmann Tamást, Sziklai Ákost, Mohay
Gábort, Farkas Ibolyát, Rőmer Károlyt,
Krizsán Andrást és engem − fogadtak a tagszervezetek, két-két embert a budapesti
Makonában, a kaposvári Kapostervben és a
keszthelyi Formában, egy-egy embert Deák
László Szolnokon és Dévényi Sándor Pécsen.

› Igen nagy évfolyam volt ez a mai háromnégy fős létszámokhoz képest. Milyen indíttatásból jelentkezett a Vándoriskolába?
Az egyetemen jó páran részt vettünk a Visegrádi Táborokban. A mi társaságunk vette át a későbbekben Salamin Ferencéktől
a tábor szervezését. Sok fiatal építészt
tömörített ez a tábor, ráadásul megismerhettük Makovecz Imrét, találkoztunk

Csete Györggyel és munkáival. Abban az
időben nem lehetett hozzáférni a Pécs
Csoport munkáit bemutató anyagokhoz.
A paksi Tulipános Házak miatt kirobbanó
botrányt ismertük ugyan, de az alkotó építészeket nem. Tudomásom szerint ekkoriban nem volt komolyabb bemutatkozási
lehetőségük az organikus építészeknek,
míg 1985-ben az OMÉK-on (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás
és Vásár − a szerk.) Makovecz Imre szervezésében meg nem nyílt az első Magyar
Élő Építészet kiállítás. Itt aztán Kerényi
Józseftől kezdve a Pécs Csoport tagjain
át Bodonyi Csabáig mindenki képviseltette magát. Erről katalógus is készült.
Nagy élmény volt ez nekünk, különösen
azért, mert a kiállító építészek személyesen is megjelentek a megnyitón. Akkor
csodálkoztam rá először Jankovics Tibor

munkáira − szégyenszemre korábban azt
se tudtam, hogy ki ő. Amit ott láttam, az
volt az az építészeti felfogás és irány, ami
a szívemet megdobogtatta. Szemléletem
kialakulásában támogatott még Makovecz
Imre
munkásságának
megismerése,
a Visegrádi Táborokon való részvételeken
és a népi kultúra megismerése Molnár V.
Jószef előadásain keresztül. Egyetem közben felsőbb évfolyamosként kihagytam
egy évet, hogy tovább kereshessem a nekem való utat és építészeket. Ekkor Sánta
Gábor, akit ismertem a táborok kapcsán
Jankovics Tibornál dolgozott. Az ő közvetítésével kerültem Keszthelyre, hogy
megismerhessem mesterének és az irodájuknak munkásságát: fotókat kaptam,
megnézhettem a terveket. Tibor, aki láthatólag szívesen fogadta a fiatalok érdeklődését, elmesélte a Pécs Csoport alakulását, ahogy az ország különböző pontjairól
származó évfolyamtársak együtt kezdtek
el dolgozni. A mi baráti társaságunkban
is fölmerült ez az igény, ezért ismét megkerestük Tibort, hogy ha tud, támogasson
ebben minket. Ő fölajánlotta, hogy tudna
néhány építészt alkalmazni Keszthelyen,
és javasolta, hogy miután Zala megye,
Zalaegerszeg nem olyan nagy távolság,
ha komoly a szándékunk, akkor ilyen felállásban mozoghatnánk együtt. Bánkuti
Melitta, Kruppa Nándor, Krajczár Andrea
és Fehér Rozália került ide az első körben. A diplomázást követően, 1988-ban
az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy
Makovecz Imre a mi generációnkból három építészhallgatónak állást ajánlott a
Makona Kisszövetkezetben. Ennek az volt
az érdekessége, hogy a Visegrádi Táborban megismert fiatal építészhallgatóknak
szólt a meghívás, a Salamin Ferenc és Turi
Attila fémjelezte generációra bízta, hogy
ajánlásuk alapján ki legyen az a három fő.
Végül úgy alakult, hogy Grátz Antallal, Urr
Gáborral együtt én kerülhettem az irodába tanulni és dolgozni. Számomra az
örömbe némi üröm is vegyült: az iroda
Budapesten volt. Én ugyan Budapesten
születtem, de se megszokni, se megszeretni nem tudtam a fővárost, így biztos
voltam abban, hogy nem ott szeretném
leélni az életemet.

› A családja budapesti gyökerű?
Budapesten születtem, szüleim, a feleségem szülei is első generációs fővárosiak, ahol csak nyugdíjazásukig éltek. Egy
évet dolgoztam a Makona Kisszövetkezetben Makovecz Imre mellett, egész
pontosan Salamin Ferenc csapatában.
Ekkor alakult a Kós Károly Egyesülés és
a Vándoriskola, ahová tulajdonképpen
én voltam az egyetlen jelentkező ebből
a belső körből. Az első vándor-félévemet
természetesen Keszthelyen, Jankovics
Tibornál töltöttem. Varázslatos időszak
volt, éppen a rendszerváltás idejére esett
− lezajlottak az első szabad választások,
megalakult a Magyar Köztársaság és a
Nemzeti Kerekasztal. Tibor rögtön ös�szeismertetett minket, fiatal építészeket és vándorokat két nagyon jelentős
személyiséggel. Csengey Dénessel, aki
az MDF vezetőségi tagjaként belelátott
és részt vett a politika alakulásában, és
Somogyi Győzővel, akinek megismerhettük bölcs, keresztényi szemléletét. Tanúi
voltunk például egy érdekes meggyőzési
folyamatnak és vitának. Talán kevesen
tudják: az, hogy ma a Magyar Köztársaság a koronás, és nem a Kossuth-címert
használja, Somogyi Győzőnek köszönhető, aki a koronás címer jelentőségéről
szívós munkával győzte meg a fiatalon
elhunyt Csengey Dénest, aki akkor ebben
kérdésben a politikai mérleg nyelve volt.
Keszthelyen egyébként szakmán kívül is
nagyon hamar megtaláltuk azt az akkori
fiatal közösséget, amellyel azóta is tartjuk a kapcsolatot. Egyértelművé vált számomra, hogy a Vándoriskola végén ide
szeretnék visszajönni, és Tiborban is volt
erre fogadókészség, így idestova 25. éve
vagyok a Formánál.

› Miből állt akkoriban az irodán kívüli vándorlét? Voltak programok, kirándulások,
karácsonyi ünnepségek vagy előadások?
Voltak, de a központi előadások azonban
csak a mi ciklusunk utolsó félévben kezdődtek. Akik Budapesten vagy környékén éltek,
részt tudtak venni a Makonában megtartott
rendszeres képzéseken és tematikus kérdésfelvetéseken, rajzfeladatok megoldásában.
Akik vidéken dolgoztak, azok sajnos kimaradtak a közös munkákból. Ennek ellenére minden egyes helyen igyekeztünk megtalálni azt
a közeget, amelyhez kapcsolódni tudtunk.
Úgy érzem, akkoriban a mestereknek sokkal
több idejük és kedvük volt foglalkozni a vándorokkal. Nagyon jó beszélgetéseink voltak.

› Hol töltötte a további vándoréveket?
Deák Lászlónál, majd a kft.-kre szakadt
Makonán belül Makovecz Imre szűk csapatában. A negyedik vándoriskolai félévet
pedig engedéllyel a saját házam építésével
töltöttem. Azt mondták, megfelel a Vándoriskola szellemiségének, hogy a saját bőrömön tapasztalva tanuljam meg a vályogház
építését, amelyhez rengeteg segítséget kaptam.
Végül Lőrincz Ferenc volt a mesterem.

› Ha egy élményt kellene kiemelni, mi lenne az?
Nagy hatással volt rám a rendszerváltozás
időszaka, Csengey Dénes és Somogyi Győző
erős kettőse. Az Egyesüléshez kötődően nagyon jók voltak az első gálosfai konferenciák,
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ahol még egységes volt a csapat. Azzal,
hogy a Makona szétdarabolódott önálló
kft.-kre, és az alapító tagok közül megszűnt
a szolnoki Profil iroda, kialakult egy nagyon
markáns budapesti mag. Ebből következően a Vándoriskola súlya áttevődött a fővárosba, és ebben az időben vidéken csak
három helyszín maradt, ahová a vándorok
mehettek: Pécs, Kaposvár és Keszthely. Dévényi Sándor csak egy vándort fogadott, a
Kaposterv és a Forma kettőt-kettőt. Pécsen
Sándor volt a meghatározó személyiség, a
Kapostervnél laza halmazban egyedi alkotó építészek álltak össze egy közösséggé,
mindenki sokkal önállóbb volt, Kampis Miklós,
Lőrincz Ferenc és Borbás Gábor atyáskodott
felettük. Ehhez képest a Formánál mindig is
sokkal kötöttebb rend dominált, mert fővállalkozásokat vitt, ezért folyamatosan gazdasági kontroll alatt kellett tervezni. Nem
volt mindegy ugyanis, hogy egy födémbe
5 cm-rel több beton került-e, mert ez komoly pluszkiadást jelentett. Szerintem az
Egyesülésen belül Makovecz Imre mellett
a Formában készültek a legnagyobb volumenű munkák. Ezeknél a munkáknál pedig

nem volt mindegy, hogy egy vagy két fiatal
építész kiesik-e vagy sem. Amikor fiatal építészként itt kezdtem dolgozni, ha még nem
is voltam mester, de már döntésközeli helyzetbe kerültem a cégen belül. Ekkor kezdett
egy picit akadozni a Vándoriskola működése, és egyre több vándor jelentette ki, hogy
ő nem akar vidékre menni. Az iroda szóvá
tette, hogy mi két munkaerővel kalkuláltunk,
és szükség is van erre a kapacitásra, ellenkező esetben külső emberekkel kell betöltenünk a helyeket. Ebben az időben, 1998ban Németh László volt a Forma birodalom
gazdasági vezetője, a cég egy zalaegerszegi
és egy keszthelyi telephellyel működött.
Sajnos egy tragikus baleset következtében
László életét vesztette, így hirtelen minden
gazdasági ügy Tibor nyakába szakadt. Ezzel
párhuzamosan az én megítélésem szerint a
Kós Károly Egyesülés szervezeti rendszere
is egy kicsit csikorgott-nyikorgott. Nem volt
különbségtétel egy nagyobb, tőkeerősebb,
alapító építésziroda, és egy-egy egyszemélyes újonnan belépett kft. között, noha nem
biztos, hogy ugyanazzal a súllyal kellett volna szerepelniük a döntéshozatalban. A fel-

merülő problémák kezdtek megkövesedni,
vagy helyenként kissé elmérgesedni, s ekkor
már késő volt a szabályokon erőből változtatni. A cégben a kényszerű vezetőváltással
kialakult nehéz gazdasági helyzet, a Kós Károly Egyesülés és a vándoriskolai hálózat nehézkes működése okán a Forma fölajánlotta
a vezetőségnek, hogy hátrébb vonulna egy
fokozattal, és inkább egy lazább, támogatói
rendszerben segítené tovább az Egyesülés
munkáját és a Vándoriskolát. Továbbra is
fogadott volna vándorokat, de a folyton elmaradó, ezért pótolni szükséges kapacitás
miatt csak a munkáinkhoz mérten tudta ezt
a későbbiekben garantálni. Ettől a lazább
kötődéstől azonban az Egyesülés vezetősége elzárkózott, így a Forma kilépett. 1999ben fogadta az utolsó vándort, amit én végzett vándorként nagyon sajnáltam, azonban
mint a Forma Részvénytársaság egyik tagja,
fájó szívvel, de elfogadtam. A sors fintora,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet miatt az Egyesülés kénytelen volt rájönni arra,
hogy ez a laza szervezet is működőképes.

› Milyen munkamenet szerint dolgoztak a
Formában?
A Forma Kisszövetkezet megalakulásakor,
1983-ban még szocialista tervgazdaság
működött. Ebben az időben, ha egy kis
falu szeretett volna egy kéttantermes iskolabővítést, akkor jelentkezett a megyei
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Danubius Thermál szálló, Hévíz, gyógyászati előcsarnok
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beruházó társaságnál. Ez eldöntötte, hogy
a normatíva szerint négy tanterem kell, így
a megyei tervezővállalattól megrendelték
a nagyobb iskolát. A tervet a megyei beruházó „megversenyeztette”, és megjelent
a megyei építőipari vállalat ajánlatával.
Ekkor kiderült, hogy a falunak erre nincs
pénze, és kezdődött az újabb egyéves kör.
Mire véget ért, addigra már lehet, hogy
gyerek sem volt a faluban, vagy elfogyott
a pénz. Ebben a rendszerben jelent meg
a Forma egy teljesen más metódussal, fővállalkozással igazodva a rendelkezésre
álló pénzösszeghez, reális határidőkkel. A
többiek meg örültek, hogy ilyen kis munkával nem nekik kell foglalkozniuk, így egy
idő után egyre több ilyen munka érkezett,
amelyet a Forma Kisszövetkezet mérnöki
gárdája megtervezett, és le is bonyolított.
A rendszerváltással megjelent a magántőke,
és megjelentek a magánberuházások. Mindeközben óriási mértékű volt az infláció. Ez
utóbbit csak úgy lehetett túlélni, ha minél
gyorsabb volt a folyamat: az engedélyezési
tervekkel párhuzamosan már elkezdték alapozni a házakat, hiszen egy év alatt rengeteget veszített a pénz az értékéből. A Forma
országos szinten az elsők között járt ebben,
mert gyakorlattal rendelkezett az ilyen beruházások párhuzamos tervezésében és
lebonyolításában. Rengeteg belsőépítészeti munka volt, kulcsrakész átadással, vagy
teljes épületek, akár üdülőfalvak. Ebben a
helyzetben nagyon jó és érdekes volt dolgozni: a saját bőrünkön éreztük, hogy minden
vonalnak súlya van, minden egyes odaírt
számnak ára van. Jó pár évet kellett azonban tanulni, hogy az ember ezt a szemléletet
elsajátítsa, s ezért nem bíztak az emberre
rögtön önálló feladatot, mert kőkeményen
helyt kellett állni, és adott esetben pedig komolyan fizetni... Gyakorlatilag ez a rendszer
megelőlegezte azt a fajta jogi környezetet,
amiben ma is dolgozni kényszerülünk. Ma
perelnek minden egyes elrontott vonalért.
Ha a cég pecsétje kerül a tervre, hiba esetén
nem az egyéni építészt veszik elő, hanem a
céget. Ezért aztán el kellett telnie egy-két évnek, amíg a fiatal egyre nagyobb önállóságot
kapott, és végül föltornázta magát döntést
hozó építésznek. Láttam az évek során, hogy
ezt a hierarchikus rendszert nem mindenki
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viselte jól. Én talán azért tudtam könnyebben alkalmazkodni, mert célirányosan jöttem Tiborhoz tanulni és dolgozni, és a lelki
alkatom is közel áll hozzá.

80%-át tudja annak, amit tudhatna, akkor az
már a beruházó vesztesége. Valamilyen szinten
mi is specializálódtunk szállodákra, gyógyfürdőkre, gyógyászati létesítményekre.

› Milyen jellegű munkákon dolgoztak?

› Vannak emlékezetes vagy kedvenc munkái?

A közeli Hévíz nagyobb szállodáinak többségét mi újítottuk föl a privatizációt követően.
A szállodaláncok hozták a professzionális technológiákat, saját szakembereiket, akiknek az
útmutatása mellett egyre nagyobb gyakorlatra
tettünk szert ilyen épületek tervezésében. Megtanultuk a megfelelő szakemberek, tanácsadók
jelenlétének, illetve a megfelelő program kidolgozásának fontosságát. Ha egy épület csak

A metódusból adódóan igazán csak a nagy
munkák voltak kifizetődőek. Ha egy ilyen
hierarchiával rendelkező irodában minden
egyes szerkesztő, építész, döntést hozó
építész asztalán normális tempóban folyt a
munka, akkor ebből egy iroda meg tudott
élni. Korábban, ha volt egy kis hullámvölgy,
akkor egy ekkora iroda át tudta azt vészelni, mert a következő nagy munka ki tudta

C salád Iskola, Kes zt hely, 1999
fotó: Zsitva Tibor
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pótolni a hiányt. Ha valamelyikünk megbízást kapott családi házra, vagy bármilyen
kisebb munkára, azt általában nem volt
érdemes ebbe a szervezetbe behozni. Azt
irodán kívül csináltuk − az ember szívesen
elbabrált egy-egy családi házzal. Amíg a
gazdasági környezetünk normális volt, addig az ember pontosan tudta, mennyi ideje és energiája van az iroda mellett többi
feladatra, s ennek megfelelően vállalta el
a magánmunkákat. Engem leginkább a vályogépítészet érdekelt, ezek mind-mind nagyon jó emlékek. A nagy munkákban azért
szerettek minket, mert a technológia pontos ismeretében ezekbe a kötött rendszerű
szállodákba vagy „lakógépekbe” is tudtunk
emberléptékű tereket, anyagokat becsempészni, mind az építészet, mind a belső kialakítás terén. Ezeket a munkákat is nagyon
szerettem, el tudtam bennük merülni. Egyik
kedves emlékem a szovátai, 70-es években
épült szálloda átalakítása. A Bradet, azaz
Fenyő Szálló tagolása, erkélyrendszere egy
nagy fenyőtobozt idéz. A beruházó Danubius hagyta, hogy a mai, modern technológiákkal és belsőépítészeti elemekkel felmutassuk az eredeti, Puskás Sándor-féle
tervek értékeit. Azt látjuk, hogy ezeket az
épületeket szeretik az ott dolgozók, az ott
lakók. Amikor elkezdtem a szakmát, és oda
jutottam, hogy egy épületet a kezdetektől
a megvalósulásig végig tudtam vinni, akkor
talán tíz esetből egyszer fordult elő, hogy
az építész nem, vagy nem szívesen ment el
az átadásra. Ez az arány sajnos mára meg-

A német szabványok megismerése után mi
azonban azt látjuk, hogy a német előírások
sokkal lazábbak, sokkal nagyobb szabadságot adnak az ottani döntéshozóknak. A tűzoltó például ismeri az adott helyet pontosan
ismeri a saját egységeinek a gépesítését, azt,
hogy milyen hamar, hogy tud odaérni oltani, menteni, s ezek alapján meg lehet vele
egyezni. Nem azt nézi, hogy a 28. oldalon
a 4. § (3) bekezdésénél mi van szóról-szóra pontosan leírva, hanem önállóan dönt.
Ehhez a későbbiekben viszont mindenki szigorúan tartja magát. Mindez önállóságot és
komoly felelősségvállalást feltételez.

› Milyen munkái vannak jelenleg?
Évek óta folynak a Danubius szállodafejlesztések. Hédervárra készül egy kis ravatalozó. Év elején kaptam „lovas építészként”
egy felkérést egy lovas tanya tervezésére,
amelynek hozadékaként a lakiteleki fejlesztések menetébe is bekerültünk.
fordult. Nem azért, mert vállalhatatlan lenne
a végeredmény, hanem mert általánossá vált
a másik gazdasági kifacsarása, az alulkalkulált
építési költségek, amelyek miatt gyakorlatilag
a kivitelező spórolni kényszerül a technológián
vagy a beépített anyagokon, sokszor az építtető tudtával. Ebben a helyzetben az építész
magára marad, és egy idő után hiába sikerül
építészetileg keresztülvinni azt, amit szeretett
volna, az építtető gárdával erodálódik a kapcsolat. Erdélyi munkáimnál mellesleg ezt még
nem tapasztaltam.

› Több külföldi munkában vettél részt.
Melyek ezek, és hogyan kaptátok ezeket a
megbízásokat?
A Danubius szovátai szállodákat vásárolt,
és miután az egész rendszer gyógyászati
felépítése a hévízi szállodák rendszeréhez
hasonló, minket kértek fel ezek tervezésére. Így kerültünk Erdélybe. Voltak részben
megvalósult munkáink Horvátországban,
Németországban, de mindig volt egy magyar szál – vagy a befektető, vagy éppen a
műszaki ellenőr.

› Milyen tapasztalatokkal tért haza?
Érdekesség, hogy Magyarország a korlátok
országa. Az átvitt értelembe ne menjünk
most bele. A valós értelemben véve akár
nyugatra indulunk el, akár keletre, annyi
korlátot, mint Magyarország, soha nem
kellett tervezni. Magyarországon, ha már
30 cm-es szintkülönbség van két járdaszél
közt, akkor már mindenki visít, hogy a magyar emberek gyengeelméjűek, és le fognak
esni. A biztonság érdekében mindent erősen túltervezünk. Hogy ennek mi az oka, az
megint hosszú távú fejtegetést igényelne.
Az általános magyarázat szerint a túlkorlátozott építésügyi szakhatósági szabványok
vagy előírások nyugati mintára készülnek.
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C salád Iskola, Kes zt hely, 1999
fotó: Zsitva Tibor

› Vállalt valaha főépítészi megbízatást?
Nálunk van egy céges és egy magántevékenység, amelyet gazdasági okokból nem érdemes
keverni, de egyértelmű volt számunkra, hogy
mindig a céges munkák élveznek elsőbbséget.
Ebben a helyzetben nem nagyon volt lehetőségünk és energiánk ilyen megbízásokat elvállalni.

› Miért tartja fontosnak, hogy Egyesülés-tag
legyen?
A Kós Károly Egyesülés 25 éves tevékenységét nagyon fontosnak tartom, tartjuk.
Személy szerint is sokat köszönhetek az
Egyesülésnek és a Vándoriskolának. Az
Egyesülésnek ebben az új helyzetben,
Makovecz Imre halálát követően meg kell
találnia az útját. Nehéz időszakot élünk,
a jelenlegi gazdasági környezet sem túl
kedvező. Ilyen körülmények között már
nem igazán marad energiánk saját magunk
építésére, szakmai felkészülésünkre, mert
erőnk nagy részét a munkaszerzés emészti
fel, miközben a piacon nyomott árak uralkodnak. Úgy látom, az Egyesülés ebben
segíteni tudja tagjait. A szerves építészet
ugyan sok hídfőálláson megtalálható, de a
magyar építészeten belül meggyengülőben
van a pozíciója, ezért nagy szükség mutatkozik az összefogásra. Irodánk az általunk

alkalmazott 10-12 fővel országosan is nagynak számít, de nem találunk igazán jó fiatal
építészeket. Ezen a téren is számítunk az
Egyesülésre és a Vándoriskolára.

› Milyen tapasztalatai vannak a mai vándorokkal kapcsolatban?
Rálátásom általában a fiatal építészekre
van, kevésbé a vándorokra. Tapasztalok
változást, de ezt a technológia fejlődése is
magával hozta. Amikor elkezdtünk számítógéppel rajzolni – csak szerkeszteni, nem
tervezni –, akkor sokan attól féltek, hogy
ez sematizálni fogja az építészek gondolkodását. Azt látom, hogy ez a veszély csak
azoknál jelentkezett, akik nem fektettek
ebbe elég energiát. Aztán idővel megjelentek azok a fiatalok, akik már géppel dolgoztak, de a modellezés még gyerekcipőben
járt, így ebben én nem nagyon hittem – a
tervek továbbra is papíron, az arányérzékünket használva születtek meg. Édesapám
is építész volt. Lenyűgözött, ahogy néhány
milliméteres tévedéssel skiccelt és rajzolt.
Később azt láttam, hogy már engem bámulnak ugyanezért a fiatalok. A 90-es évek
végétől jelent meg az a generáció, amelyben nem alakult ki ez a képesség, mert más
szemlélettel, elsősorban géppel dolgoznak.

Néhány éve jutottak el a CAD programok
arra a szintre, hogy tömegben is jól lehet
velük dolgozni. Sokan a modellekből választják le a metszeteket, homlokzatokat,
ami nekem azért nem szimpatikus, mert
megjelentek a mérhetetlen sok vonalból
álló rajzok, amelyek átláthatatlanok, és
csak a lényeg nem derül ki belőlük… Jó pár
év tanulás áll a mai fiatalok előtt is, tisztában kell lenniük azzal, hogy hasznos dolog
beállni egy mester mellé. Ha sikerül velük
megfelelő munkametódust kialakítanunk,
abból mi is sokat okulhatunk. Makovecz
Imrétől azt tanultam, hogy háromféle épület létezik: az első nem tud illeszkedni a
környezetéhez, és nem is tud új impulzust
adni – ezek nagyon rossz, vállalhatatlan
épületek. Második esetben tud illeszkedni,
de nem hoz újat – ezekből jó épületek születhetnek. Végül: tud újat hozni az épület,
s ez esetben be lehet azt is vállalni, hogy
nem illeszkedik, de a környezet minőségét emeli. Úgy gondolom, hogy már az is
nagyon nagy lépés, ha a kettes kategóriát
célozzuk meg. Jankovics Tibortól tanultam,
hogy a legfontosabb a jó telepítés, a környezetbe való beleágyazás, amely mindent
eldönt. A mai csillogó-villogó világban ezt
egyre nehezebben tudjuk véghezvinni…
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Táj- és ker tépítés z
EGYM Vital Center – Keszthely, 1997
A Golden Yacca indián gyógynövényalapú
termék gyártói olyan munkahelyet szerettek volna teremteni, amely az ott dolgozókat − a termék nevéhez méltóan − lelkileg is megerősíti. Ez a szándék egyedi
épületet eredményezett (építész: Sánta
Gábor). E mellé egyedi, kikapcsolódásra
is használható keretet − kertet – szerettek volna. Így jött létre a forrás, a patak,
a kő a réztulipánnal, szolidan megjelenítve a teremtés három alkotóelemét. A park
egésze színes növényekkel beültetett rekreációs kert, és a szabad mozgásra is alkalmas nagy, gyepes felületek együttese.

Club Dobogómajor – Cserszegtomaj, 1998
Dobogómajor Cserszegtomaj és Keszthely között létesült üdülőközpont, többféle épülettel, pihenési lehetőséggel.
Párommal, Rácz Tamással közös alkotásunk, ahol az építészeti alapok meghatározása mellett alapvető szempont volt
a pihenőfelületek, épületek közti terek
kertként történő kialakítása. A több külön kiskerttel rendelkező, de egy épületben lévő apartmanok szeparáltságát, a
sokféle ember viszonylag kis helyen történő nyugodt pihenését kertépítészeti
eszközökkel lehetett megoldani. A terület
régóta működik, pihenőfunkciója zavartalan, amelyet zöld felülete is biztosít.

is hozzátartozott. Az apró kert átalakítása
a bencés regulához igazodva a letisztult,
vagyis a lehető legegyszerűbb kialakítást
célozta meg. A fölösleges növények ritkításával, a tér megnyitásával a kert − mint
templomkert− szakrális funkciót kapott.
Épített elemként 14 stációt helyeztünk el,
kialakítva a keresztútjárás lehetőségét.
Ugyanakkor a tér alkalmas szabadtéri misék celebrálására is. A kert működésének
főpróbája a felújítási munkák befejezésével, az átadáskor le is zajlott.

Főtér – Zalaszentgrót, 2009
Zalaszentgrót főterének felújítása Deák
László és az új piac épületét megvalósító Jankovics Gergely építészek munkája.
Ebben a környezetben a zöldfelületi elemek vizsgálata, kapcsolódási pontjainak
feltérképezése, és a kiültetési tervek elkészítése volt a feladatom.

Ráczné Páldy Eszter szerteágazó, művészi színvonalú táj-és kertépítészeti munkásságából adunk ízelítőt az alábbiakban.
Keszthelyen, a Balaton partján, és az ország különböző pontjain sokan időznek szívesen azokon a gondosan alakított
köztereken, amelyek az ő keze nyomát viselik. Legnagyobb munkái a Forma Zrt. építészcsapatával együttműködésben
valósultak meg, szép példáját adva épület és kert elválaszthatatlan, harmonikus egységére. Grafikával és mesékkel is
foglalkozik, számos meseíró- és illusztrátori pályázat díjazottja. Férjével és alkotótársával, Rácz Tamás építésszel és
öt fiúgyermekükkel Cserszegtomajon élnek, saját tervezésű vályogházukhoz harmonikusan illeszkedik saját tervezésű
kertjük, otthonukat az általa készítettszőttesek és egyéb belsőépítészeti elemeket díszítik. Mindenben a teljességre
törekednek. Azt a szellemiséget követik és képviselik, amelyet őseink is követtek. Nem másolnak, hanem e múltbéli
gondolkodás mentén élik meg jelenüket, és mentik át azt a jövőnek.

E s z te r R á c z n é P á l d y
L a n d sca p e a n d ga r d e n a r chitect
Below we provide a taste of the artistic work of Eszter Ráczné Páldy, an accomplished landscape and garden architect. The carefully crafted public spaces in
Keszthely, on the shore of Lake Balaton, and at several other places in Hungary are well liked by residents and visitors alike. Her largest projects, carried out in
cooperation with the team of architects employed by Forma Ltd, are beautiful examples of the harmonious coexistence of building and garden. She also creates
graphic art and writes tales for children, and was granted several awards for her activity.
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Bencés örökség helyreállítása − Zalaapáti, 2011

Balaton-part – Keszthely, 2011

Zalaapátin található annak az öt bencés
templomnak az egyike, amely a bencések
örökségét hordozza. Ez címerükben az öt
szív szimbólumaként szerepel. Az örökség
megőrzését a nagyon leromlott templom
és orgona felújítása jelentette, melyhez
közös szándék szerint a templom melletti
sötét és használaton kívüli kert átalakítása

Évtizedek óta Keszthely mellett élve megérintett annak az egyedi tájnak a varázsa,
amely csak ennek a vidéknek a sajátja.
Hosszú idő telt el, mire kezdtem megsejteni, hogyan működik ez a táj, miért lehetett
évezredek óta sokféle nép olvasztótégelye, hogyan jöhetett létre egy karakteres
„Keszthely-kultúra”. A csodát még ma is

boncolgatom, a kutatást sosem lehet befejezni. Ennek a varázsnak része a keszthelyi Balaton-part. Létrejöttét kutatva
− nemcsak a Festeticsek látható öröksége
miatt, hanem annál sokkal régebbi időkre is visszanyúlva – elkerülhetetlen volt
Keszthely történelmét, a város fejlődését, az épített környezet és a zöldfelületek kialakulását tanulmányozni. Ami itt
született, az adottságok maximális figyelembevételével a terület békés, nyugodt
használatát célozta meg, azzal a szándékkal, hogy távlatilag a keszthelyi Balatonpart kissé más hangulatot árasszon, mint
a mai. Olyan hosszú távú elképzelések
alapjait kívántuk lerakni, amelyek megalapozzák a téren ma használaton kívül
lévő patinás épületek újjáéledését, a terület ma működő és későbbi rendezvényeinek életét. A 19−20. század fordulójának
pezsgő, társasági Balaton-parti élete volt
az előképünk, mai formába öntve, mai
eszközökkel, mai örömökkel. Ehhez minden olyan vizsgálatot elvégeztünk, amely
a hely életéhez tartozik, így a kapcsolódó
területekre, zöldfelületi részekre is hosszú
távú fejlesztési javaslatokat tettünk.
A Balaton-part I. ütemének építészeti kialakítása Rácz Tamás nevéhez fűződik,
én a kertészeti rendezés tervezését végeztem. Balaton-parti javaslataink megvalósulása otthonosságot és aktív életet vitt
a parti zöldfelületekbe. A Balaton-part
fejlesztése pályázati forrásból, két ütemben valósult meg. A szándékok, melyeket
az első ütemben megfogalmaztunk, alapul
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szolgálhattak volna arra, hogy azokat a
második ütem teljes egészében kibontsa.
Az első ütem tervei erre épülve – a második ütem befejező munkáival kalkulálva
− készültek. Sajnos ez a kibontás nem történt meg: a második ütem megvalósulása
más elképzelések mentén, más szándékok
érvényesülésével zajlott. Így a keszthelyi
Balaton-part képe ma nem tükrözi azt az
egységes arculatot, amelyet szándékaink
szerint elindítottunk.

 Páldy Eszter grafikái
Visegrád, Búcsúszentlászló életvize, Zenét kér a víz - Balatonnál, alul: Badacsony

MESEFA

Főtér és piac megújítása – Keszthely,
2007−2012
Keszthely, a nagy múltú város a szocializmus óta zavarossá nőtt, közlekedéssel
agyonterhelt központi teret kapott. A
változások szele a tér megújulási igényét
is magával hozta. A tervezés 2007-től indult, és gyakorlatilag az építkezések utolsó fázisáig, 2012-ig tartott a keszthelyi
Forma Építészirodában. Ehhez kapcsolódott a kertészeti tervezés, amelynek jó
része a Pagony Táj- és Kertépítész Irodában és vezetésével zajlott. Jómagam mint
„keszthelyi képviselő” a napi konfliktusokat, tervezési egyeztetéseket voltam
hivatott asztalnál és terepen megoldani.
Keszthelyiként a tervezésnek az a felelőssége erősödött fel bennünk, hogy
nap mint nap találkozunk saját alkotásunkkal, nap mint nap szembesülhetünk

Ráczné Páldy Eszter
azzal, hogy jó volt-e az elképzelésünk,
évek alatt beérik-e a megépített gondolat. Az építésnek, a tervezésnek ilyenfajta szembesüléssel kellene minden munka
esetében visszaigazolást kapnia. Ez lehetőséget ad arra, hogy fel- és beismerjük,
ha valami az évek során nem válik be, és
lehetővé teszi azt az alázatot, hogy javíthassunk rajta.
A tervezés történelmi emlékek felkutatásával, a város szövetének vizsgálatával, a
történelmi város és a mai város életének
elemzésével kezdődött, és kis kockakövek lerakási rajzával, a játszótéri csavarok helyének megadásával stb. fejeződött
be. Maga az építés, az „építés drámája”

minden megélhető mélységét megengedte átélni, főleg azoknak, akik a tiszta
szándékokat képviselték. Ez olyan történet, aminek a végén lehet a téren sétálni,
lehet kritikákat megfogalmazni, lehet pihenni, lehet mesélni. A tény, hogy a város
nemcsak Főterét tekintve, hanem közlekedési rendjében, piacában, kapcsolódó tereiben is megváltozott, változást
indukál a benne élőkben is. Aki szeretné megtudni, mi valósult meg az eredeti
szándékokból, s mi az, amit elsöpört a kicsinyesség, azzal szívesen sétálunk egyet
a város szívében. A keszthelyiek lassan
változnak. A város óvatosan ébredezik. A
tér és a várkert él. Reméljük, ez a munkánk az elkerülhetetlen hajnal közeledtét
jelzi, s hozzátehet valamit az ébredéshez.

Danubius Health Spa Resort – Bük, 2011
A büki Danubius Szálloda fürdőlehetőségeinek bővítésére új medenceteret építtetett (építész: Kurucz Szabolcs) a gyermekek élményfürdőzését előtérbe helyezve.
A bővítés során az épülethez kapcsolódó
környezetet az új funkciókhoz kellett
igazítani. A medencetérhez teraszfelületet alakítottunk ki, melyen a felnőttek
pihenhetnek, a gyerekek számára pedig játszóteret létesítettünk. A játékok
egy része a meglévő játszószerek újszerű elhelyezése volt, ezeket egészítettük
ki hozzájuk illő elemekkel. A viszonylag
kis területen megjelenő változás intenzív
cserjekiültetésekkel kapcsolódik a terület
többi, alapvetően ligetes beültetésű beállt kertjéhez.
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Mikor a Jóisten megteremtette a fákat, két
fa magját az angyalra bízta, neveljen belőle
tündérfát, ültesse kertjébe, ápolgassa a világ
minden teremtményének gyönyörűségére.
Az angyal el is ültette a két magot, amelyek
külsőre teljesen egyformák voltak, de természetre nem. Az egyikből aranykoronájú, ezüst
törzsű fácska kezdett cseperedni, míg a másik
mag bizony csak aludt. Hiába locsolta, ápolta
az aluszékony magot az angyal ugyanolyan
szeretettel, mint a kis fácskát, csak nem látott
rajta semmi ébredezést.
Meglátta ezt az ördög. Elirigyelte az angyal
szép kis fácskáját, s gondolta, neki is
kell ilyen. Így aztán, mikor az angyal épp
a kis fa árnyékában az aranylombban
gyönyörködött,gyorsan kikaparta a földből a másik magot, a markába szorította,
s már szaladt is vele árkon-bokron túl.
Nagy igyekezetében azonban elesett egy
nagy kőben, s leejtette a magot. A nagy
koppanásra a mag héja megrepedt, s a
magocska felébredt. Rögtön gyökeret is
eresztett, s hamar utolérte az angyal fáját. De nem volt olyan szép. Törzse fekete
volt, mély barázdákkal, lombja sötét és
kemény. Az ördög büszke volt a fájára,
főleg mikor látta, hogy az gyorsabban nő
mint az angyalé.
Pár év múlva az angyal fája terebélyes koronát nevelt, s magokat termett.
Az ördögé pedig csak nőtt-nőtt, egyre
magasabbra. Már elérte az eget, s beleakadtak a felhők. De a fa csak nőtt.

Már beleakadtak a csillagok, de a fa még
magasabbra tört. Elérte a Holdat, elérte a
Napot. És a fa megállította az időt. Az ördög pedig mosolygott. Az angyal megijedt,
hogy elpusztul a Világ, elszaladt hát az ördög fájához kicsi baltájával, hogy kivágja.
Háromszor suhintott a baltával a fába, s
mindháromszor tűzcsóva csapott ki a fa
törzséből, s meg is perzselte az angyal
szárnyait. A fa meg sem mozdult. „Ennek
fele sem tréfa!”– gondolta a kicsi angyal,
s felhágott az égi létrán a Jóistenhez.
Elpanaszolta a Világ baját. A Jóisten először is megszidta amiért nem vigyázott a
reá bízott magra, aztán elkérte a kicsi baltát, és háromszor ráfuvintott. A baltácska
úgy kifényesedett, mintha színaranyból
lenne. Az angyal bátran a kezébe kapta
a szerszámot, s szaladt az ördög fájához.
Pont tizenkét óra volt mikor odaért, s a
balta úgy ugrott ki a kezéből, mintha maga
is tudná mi a dolga. Tudta is, mert egy

vágásra kivágta a faóriást. Megszabadult
a Hold, megszabadult a Nap, s megszabadultak a csillagok és a felhők. S amerre a
fa ledőlt, a magával húzott csillagok mentén ott van a Tejút.
A Jóisten pedig rendelkezett. Az aranykoronájú fa és utódai teremjenek mindenkor az emberek örömére diót, fájuk
legyen bölcsőjük, ágyuk és koporsójuk.
A fekete fára és ivadékaira pedig kalitkát tett,amelyet soha nem nőhetnek
túl, s termésük a disznók csemegéje
lett. A fekete tölgy gazdája nem törődött bele hogy fája nem érheti el a csillagokat, ezért a mai napig hajtja-hajtja szegény fát az égig.De a kalitka nem
engedi, s minél közelebb ér a kalitka széléhez, annál göcsörtösebb lesz az ága.
A nagy erőlködéstől még a magja is makká
változott. Ha nem hiszed, kérdezd meg a
diófát és a tölgyfát! Ők mesélték ezt nekem.

