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!Egyben a három

„És most nézzünk valami mást; mindig ugyanazt.”  
(Tandori Dezs": És most nézzünk valami mást)

A Középülettervezési Tanszék! idén hetvenöt esztend"s, ám e kötetnek az év-
forduló, a legutóbbi visszatekintés óta eltelt öt év mégis inkább csak apropója. 
Célunk ezúttal a tükörbenézés: merre indultunk el a közelmúltban, milyen 
perspektívát látunk magunk el"tt, és milyen már jól látható eredmények iga-
zolják vissza megújulási szándékainkat.  

Egy építészképz" m#hely esetében az új utak, megközelítések keresése 
van annyira fontos, mint az építésziskola él" hagyománya. Bár az építészetok-
tatás funkcionális felosztásán az id" túlhaladt, a tanszék névadó diszciplí-
nája az építészeten belül a középületek, pontosabban a közösségi építészet 
fogalmával azonosítható. A közösségi építészet olyan tág, újraértelmezend" 
és végtelen gazdagságú válfaja az általában vett építészetnek, amelyhez 
nemzetközi és hazai diskurzusok, kutatások és izgalmas kortárs építészeti kí-
sérletek, útkeresések és eredmények kapcsolódnak, s amely kell"en kontúros 
és er"s megközelítés ahhoz, hogy a M#egyetem építészképzésében hangsú-
lyosan legyen jelen. 

A közösségi építészet ezért is a szenvedélyünk.
Nyilvánvaló, hogy mára lehetetlenné vált bármely diszciplína átfo-

gó „elbeszélése”, és ez egy épít"m#vészeti irányultságú tanszék esetében 
is folytonos megújulást tesz szükségessé. Ami tizenöt vagy akár öt év-
vel ezel"tt pontosan foglalta össze felfogásunkat, szándékainkat," az ma 
és mindenkor a jöv"ben is új és új megközelítésekkel képviselhet" hitele-
sen. Az aktuális néz"pontok fel"l újrarendezhet"k és újra is rendezend"k 
azok a szempontok, amelyek fel"l eddig tekintettünk alapvetéseinkre, hiszen 
ez az új tudásszerkezet megújuló elméleti és gyakorlati megközelítéseket 
egyaránt eredményezhet. 

Építve hagyományaira, adottságaira és lehet"ségeire a kutatás, és els"-
sorban az oktatás területén, a tanszék ma a közösségi építészet m#velését 
az emlékezet, a!fenntarthatóság!és az!innováció$a legtöbb esetben szét nem 
választható fogalmaival strukturálja, amelyek – s ezt leginkább a kötetbe vá-
logatott hallgatói munkák igazolják – nagyon szépen lefedik a közösségi épí-
tészet szinte valamennyi aspektusát. E hármas megközelítést – mint azonos 
problémakörön gondolkodó oktatói és hallgatói csoportokat, azaz tervezési 
stúdiókat $– másfél éve vezettük be tanszékünkön. A stúdiók olyan, a képzés 
el"re haladtával egyre intenzívebben artikulálódó vertikális m#helyek, amelyek-
ben a tematikus hallgatói munkák (els"sorban, de nem kizárólag a  TDK-, a komp-
lex és a diplomatervek), a doktori és oktatói kutatások, alkotások, projektek 
egymással lazább vagy er"sebb kapcsolata, egymást szinergikusan er"sít" je-
lenléte a legf"bb felhajtóer". Ennek az egymásba kapaszkodásnak, egymásból 
kifejl"désnek az oktatásban, azaz az inspiráló hallgatói tervekben és sikerekben 
megjelen" eredményeit tekintjük legf"bb célunknak és motivációnknak is.

Az építészet id"beli dimenziója – a sz#kebb vagy tágabb közösség emlé-
kezetének, identitásának formálódása miatt is – a közösségi építészet kiemelt 
szempontja kell, hogy legyen. Nem csupán az épített örökség kortárs megkö-
zelítései, az emlékm#vek vagy az épületek, közterek téri-id"beli rétegzettsége 
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%& nemzetközi színtéren is. A tanszék oktatói által mentorált – egyetemi fel-
adatból kinöv" – egyéni vállalások számos szép, kiemelked" sikerhez, díjazott 
nemzetközi pályázati részvételhez vezettek az elmúlt években.

Visszatekintve az elmúlt öt évre: huszonegy doktori védés zajlott le 
egykori doktoranduszaink és egyéni felkészül"ink munkájának lezárásaként. 
Oktatóink és doktoranduszaink rendre részt vesznek a m#vészeti-tudomá-
nyos élet különféle ösztöndíjpályázatain szakmai programjaikkal. Az ÚNKP 
pályázati rendszerében a graduális képzésben is sikerrel mentoráljuk hallga-
tóinkat kezdeti m#vészeti-kutatói tevékenységük során. Oktatói munkánk 
csúcsát a graduális képzésben a diplomatervek jelentik: az elmúlt öt évben 
harminckét hazai és nyolc nemzetközi díjban részesültek hallgatóink. 

A tanszéken komoly hagyománya van a nyári táboroknak. Kemes Balázs 
DLA Monorra és Perbálra szervezi évr"l évre épít"táborait, amelyek kézzelfog-
ható eredménye a közösségépítés is – ennek nyomai az adott közösség szá-
mára létfontosságú téri valósággá válnak. Doktoranduszaink szervezésében 
idén el"ször új m#fajú, „nyári egyetem”-jelleg# tematikus napokat tölthettek 
hallgatóink az 'rségben, ahol a térség épített hagyományának és a kortárs 
építészetnek a megismerése mellett egy zárókiállítás keretében tettünk kí-
sérletet az átéltek kreatív integrálására.

tartozik e stúdió fókuszába, hanem az épí-
tészeti koncepcióalkotásnak az emlékezés 
folyamatával való szoros kapcsolata is. Az 
egyéni, kollektív és kulturális emlékezet 
fogalmain keresztül a múlt építészeti ré-
tegzettsége, mintázatai és annak a kortárs 
építészet eszköztárával történ" értelmezé-
si lehet"ségei szerepelnek az Építészet és 
emlékezet Stúdió m#ködésének fókuszában. 

Felel"sségünk, hogy olyan közösségi 
projektek is szülessenek, amelyek a külön-
féle – hátrányos helyzet# vagy éppen más, 
civil alapon szervez"d" – közösségek társa-
dalmi jelenlétét, fenntarthatóságát segítik, 
tehát az is, hogy ezek  tervezési, építésze-
ti sajátszer#ségeit kutassuk$és oktassuk.  
A szociálisan érzékeny, szolidáris megköze-
lítést jól jellemzi, hogy a tervezés közösségi 
párbeszédb"l indul ki, a közösség életéb"l 

szorosan következik. Az effajta építészetben a fenntarthatósági szempontok-
nak éppoly komoly szerepük van, mint a közösség igényeinek megismerésének 
és a proaktív, kezdeményez" építészhabitusnak. A Fenntartható közösségek 
Stúdió ennek a témakörnek a lehetséges értelmezéseivel foglalkozik.

A közösségi terek használati módja folyamatosan és gyorsuló ütemben 
változik. Emiatt a középületek téri rendszerei, de az építés módozatai is fo-
lyamatosan formálódnak. Ez a változás többek között az átalakuló közösségi 
aktivitásokra, a technológia, az építéstechnológia fejl"désére, az egyes épü-
lettípusokhoz kapcsolódó funkcionális igények alakulására, és a téri-id"beli 
flexibilitás megjelen" követelményére vezethet" vissza. A közösségi építé-
szet innovációja alatt a középületek használati módjának, viselkedésének 
megújítására vonatkozó legprogresszívebb kísérleteket, kutatásokat és kez-
deményezéseket érthetjük, indokolt, hogy a harmadik oktató-kutató csoport, 
az Innovatív terek Stúdió e területtel foglalkozzék. 

A három stúdió nem a közösségi építészet tágas kulturális kontextusá-
nak három részterületét jeleníti meg, épp ellenkez"leg: a teljességet kívánja 
felmutatni úgy, hogy érzékelteti az egymással néha átfedésben lév" hangsúlyo-
kat. Ezért a stúdiók témakörei nem elhatárolnak, sokkal inkább a kapcsolódá-
sok lehet"ségeit artikulálják. Csak így, együtt, átfedéseikkel és kapcsolataikkal 
fejezhetik ki az építészeti gondolkodásnak azt a fajta megközelítését, ame-
lyet a tanszék mindenkori oktatói hagyományosan m#veltek, s amelyet saját 
alkotói praxisuk, épületeik és terveik, illetve kutatói tevékenységük hátorszá-
gával mindig is megjeleníteni, átadni szerettek volna az Építészkaron, a stúdiók 
megközelítései ezért az alapképzésben integráltan jelennek meg.

Igyekszünk fokozott hangsúlyt fektetni a nemzetközi kontextus-
ra, a külföldi meghívott el"adóink mellett (pl. a ()(* tavaszi félévben a má-
sodéveseknek pályázatszer# workshopot vezetett Serena Williams a SANAA-
tól) els"sorban regionális szinten igyekszünk szélesíteni a nemzetközi 
kapcsolatainkat. Ennek jegyében indítottuk útjára a kilenc régióbeli ország 
közösségi építészetét bemutató Public Architecture in East-Central Europe 
(PACE) weboldalt, kilenc kurátort kérve fel, hogy stúdiótémáinknak megfele-
l"en javasoljanak évente egy-egy projektet a közös gy#jteménybe. Legalább 
ennyire lényeges törekvésünk a legambiciózusabb hallgatóink támogatása 
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+, Büszkék vagyunk – nem csupán e kötetbe beválogatott – hallgatóinkra, 
akik odaadó munkájukkal, friss gondolataikkal, poétikus vagy éppen pragmati-
kus koncepcióikkal igazolják annak a pedagógiai, módszertani és az építészetet 
az emlékezet – fenntarthatóság – innováció hármasában szemlél" és m#vel" 
gyakorlatunkat, amelyben épp ezért nagy a jöv"be vetett bizalmunk.

A Középülettervezési Tanszék – természetesen nem kizárólagos – fele-
l"ssége az építészképzés m#vészeti karakterének er"sítése, érvényesítése és 
gyakorlása, mégpedig az építészet kulturális dimenzióinak a lehet" legtágabb 
kontextusában. Az ilyen típusú, átfogó, az építészet kulturális alapzataira 
épül" megközelítések, illetve az így elérhet" készségek fejleszthet"k és sa-
játíthatók el a legnehezebben az egyetemr"l kikerülve. Másrészt e képzéssel 
mélyíthet" el az a képesség, amely alkalmassá teheti a hallgatókat az építé-
szeti szakmagyakorlás bármely területén való gyors alkalmazkodásra, lényeg-
látásra, problémamegoldó képességre és proaktivitásra is. 

Hivatásunk a M#egyetemen nem kevesebb ennél, s nem is változott 
az elmúlt hetvenöt évben. Ahhoz persze, hogy ezt hitelesen m#velhessük, 
ugyanazt csináljuk: folyton megújuló, elmélyült megközelítéseket és újszer#, 
izgalmas fogalmi készleteket keresünk és mutatunk fel mindenkori hallga-
tóinknak. Szándékunk szerint e folyamat ötéves el"zményeibe, aktuális tö-
rekvéseibe, egyéni és közösségi ambícióiba és azok els" eredményeibe enged 
betekintést ez a kötet. 

Fogadják, fogadjátok szeretettel!

Budapest, ()(*. szeptember

Szabó Levente DLA
egyetemi tanár, tanszékvezet"
Ybl-díjas építész
a Széchenyi Irodalmi és M#vészeti Akadémia rendes tagja

E kötetet legkiválóbb frissdiplomásaink beszélgetése vezeti be. Arra 
kértük "ket, tekintsenek vissza az egyetemi, tanszéki éveikre, s emeljék 
ki a nagyhatású kurzusokat, oktatókat, élményeket, értékeljék a hasznos-
nak bizonyuló építészeti felfogásokat, módszereket, amelyek emlékezetes-
nek t#nnek számukra. A beszélgetést a ()(*-ben diplomázott Kolossváry 
Bernadett moderálta, aki egykori hallgatóink közül Starkbauer Lillát (()*-), 
Szikora Nórát (()*.), Treszkai Anettet (()*.), Surján Borbálát (()()), Szántó 
Hunort (()()) és Nagy Stefániát (()(*) kérdezte tapasztalataikról.

A bevezet"t három azonos szerkezet# fejezet követi, mindhár-
mat a stúdió oktatóinak és doktoranduszainak hallgatói munkákkal illuszt-
rált beszélgetése vezeti be, majd egy-egy kollégánk (Kronavetter Péter DLA, 
Kemes Balázs DLA és Bartha András DLA) tanulmánya nyújt mélyebb betekin-
tést a stúdiók amúgy szerteágazó tématerületeinek fókuszaiba. A rövidebb 
beszámolók els"sorban a doktori kutatások változatosságát illusztrálják, 
felvillantva a stúdiókban folyó munka elméleti megalapozottságának egy-
egy részterületét. Végül egy-egy vertikális blokk azt a törekvésünket repre-
zentálja stúdiónként, amelyben az egyes témák, megközelítések kiváló TDK-
munkákban, komplex, majd diplomatervekben, doktoranduszi eredményekben 
és a tanszékhez köt"d" oktatói munkákban, ill. hallgatókkal közös projektek-
ben öltenek testet. Sok kiváló munka maradt ki – a válogatás tekintetében 
nem volt könny# dolgunk. A kötet záróakkordja szimbolikus, és reflektál a het-
venöt éves hagyományra: els" tanszékvezet"nk, Weichinger Károly a szegedi 
Dömötör-toronyban lév" kútépítményének megújításában részt vev" dokto-
randuszunk, Váncza Márk számol be az elvégzett munkáról.

* A tanszék két professor emeritust, két egyetemi 
tanárt, három egyetemi docenst, hét adjunktust 
és aktuálisan tizennyolc doktoranduszt tudhat 
soraiban. Minden f"állású oktatónk doktorált, 
ketten habilitációval rendelkeznek, hárman 
tagjai m#vészeti akadémiáknak, egy Kossuth-
díjjal és Prima Primissima-díjjal, egy Prima-díjjal, 
öt Ybl Miklós-díjjal, hét Pro Architectura-díjjal és 
több számos más hazai és külföldi elismeréssel 
rendelkez" oktatóból áll a tanszéki közösségünk. 

( C/01234 Ferenc (szerk.): Középületek. Budapest: 
TERC, ())&. Ill. S252146 Krisztina, K3278/29/:;6 
Péter (szerk.): Középületek közvetlen közelségben. 
Budapest: Középülettervezési Tanszék, ()*+.

Tanulmányút ha"gatókkal Tokajban, 2021 
szeptemberében (fotó: Bartha András DLA)



.- „A gondolat legyen a helyén”

Volt hallgatóink közül kiemelked! diplomatervek 
szerz!i – Nagy Stefánia, Starkbauer Lilla, 
Szántó Hunor Albert, Szikora Nóra, Surján 
Borbála és Treszkai Anett – beszélgettek 
Kolossváry Bernadett moderálásával

KB: A tanszék +%. születésnapját egy olyan beszélgetéssel ünnepeljük, amely-
ben felelevenítjük közösen az ott töltött id"szak élményeit, tapasztalásait. Ti 
hol találkoztatok el"ször a „Közép Tanszék”-kel?

TA: Én el"ször a Térkompozíción találkoztam oktatókkal innen, bár 
akkor még nem sokat tudtam róluk. A tanáraink nagyon lelkesek 
voltak, részben akkor lettek doktoranduszok. A többi tankörhöz ké-
pest eléggé más volt a közeg: azt éreztem, hogy rengeteget adnak 
át az építészeti gondolkodásmódjukból. Készültek el"adásokkal, 
témához kapcsolódó projekteket nézegettünk. Ezután – a képzé-
sem miatt – nem tudtam olyan sok tárgyat felvenni a tanszéken, 
de MSc alatt visszakerültem hozzájuk. Mindaddig kerestem, hogy 
amit az els" félévben kaptam, hol leledzik az egyetemen. Kiderült, 
hogy ott van a forrás, csak vissza kellett találni hozzá. 

SB: Én nem itt kezdtem, ezért személyes kapcsolatom el"ször másod-
éven, a Középülettervezés gyakorlaton alakult ki a tanszékkel. Az a félév nagyon 
sok mindent megalapozott az építészeti hozzáállással, tervezésmódszertannal 
kapcsolatban. Azt éreztem, hogy lényegi dolgokról beszélgetünk, Klobu, Péter 
és András (Klobusovszki Péter DLA, Kronavetter Péter DLA és Bartha András 
DLA vezették a tankört) mind értik, hogy mit szeretnék, és együtt tudunk gon-
dolkodni. A tankör nagy részének nagyon jól sikerült ez a félév, inspiráló volt 
látni sok tényleg jó tervet. Nekem ott beakadt valami, és azóta több tervemben 
azt kerülgetem, de eddig még nem tudtam megfogalmazni pontosan, hogy mi is 
az. Többen voltunk úgy ezután a félév után az egyetemen, hogy biztos hátteret 
éreztünk magunk mögött. Volt kihez menni, ha dilemmák merültek fel kés"bbi 
tervezések során. Követték, hogy hova fejl"dünk az %-, év alatt. Detti, te is eb-
ben a félévben ismerkedtél meg a tanszékkel, nem?

KB: Nem, én a Hunorral együtt Térkompon kezdtem, Mikinél 
(Vannay Miklós DLA). Már akkor szimpatikus volt, hogy a kritikát 
"szintén megfogalmazzák nekünk. Ez vitt el"re minket, ösztönz"-
en hatott a munkára. A kés"bbiekben többször tapasztaltam az 
ellenkez"jét az egyetemen.

SzH: Igaza van Dettinek, annak ellenére, hogy az egyetem legelején jártunk, 
mindig nagyon egyenes és lényegre tör" hozzászólásaik voltak, amelyek gyor-
san jó irányba terelték a gondolkodásmódunkat. Nem volt finomkodás. 

SzN: Én a Tanszéki terv ". alatt kedveltem meg az oktatókat, a tan-
szék hangulatát, mentalitását. A félév során a tanszék bels"építé-
szeti átalakításával foglalkoztunk.

KB: A tanszék tervezése összekapcsolódott a m#terem kialakításával?
SzN: Igen, utána újították fel a tanszéket. Utólag úgy látom, a fel-
adat egyfajta felmérés is volt, hogy mi lenne a hallgatók részér"l 
az igény, hogyan lehetne hatékonyabban használni a rendelkezésre 

Szikora Nóra, Bá#s Marce", Boronkay Gábor, 
Kovács Zsolt, Tanszéki terv 2. terve  
(„Nyitott tér”, a tanszék bels!építészeti 
átalakítása, 2017, konzulens: Szabó 
Levente DLA, Bartha András DLA, Biri 
Balázs, Pa#cz Kata)



***) álló teret. Kibontottunk falakat, elbontottuk az emeletet, meg-
nyitottuk a tanszékvezet"i szobát, és minden tanárt beültettünk 
egy térbe. Emellett megpróbáltuk mi hallgatók is belakni, birtokba 
venni. A valóságban az átalakítás kisebb léptékben valósult meg. 
Jó érzés volt a komplexr"l és a diplomamunkáról már ebben a kör-
nyezetben konzultálni. 

KB: Borka, amikor a (++-es m#termet kialakították, te abban, ha jól tudom, 
aktívabb szerepet vállaltál. Hogy történt ez?

SB: Igen, akkor már megvolt a tanszék átalakítása, jó konzultáci-
ós terekkel, és azt kiegészítve a (++-es célja inkább az volt, hogy 
legyen egy hely (nevezhetjük m#teremnek is), ahova be lehet ülni 
dolgozni, ahol nyugalom van. A kolisoknak erre van a koli, a szak-
kolisoknak a szakkoli terme, másoknak viszont, akik nem ugranak 
haza órák között, nem sok helyük van az egyetemen. Kaptunk hoz-
zá kulcsot, furcsa élmény volt. Fejérdy Péterrel térden állva súrol-
tuk fel a padlót. Utána persze egész más érzés volt a félév végén 
ott kitenni a komplex terveinket. 

KB: Ti hogyan választotok tantárgyat? A helyszín, a téma vagy a konzulens 
volt az els"dleges szempont?

SzN: Nekem a téma volt fontos. Amikor komplexre jelentkez-
tem, el"ször nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. 
Böngésztem a témákat, és több feladat is megtetszett. A kon-
zulensválasztás viszont a komplex beszélgetésnél d"lt el. Így 
lett a konzulensem András (Bartha András DLA). Jól tudtunk együtt 
dolgozni, mindig más irányból közelítette meg az adott problémát, 
nem feltétlen úgy, ahogy én gondoltam. Ez nagyon hasznos volt.

KB: Ha most kéne választanod, akkor inkább konzulens vagy téma alapján 
választanál?

SzN: Szerintem a kett" összefügg. Ha nem szereted a témát, nehe-
zebb együtt dolgozni az adott emberrel is.

NS: Van olyan, hogy rossz téma?
SB: Szerintem ezt minden esetben magadra kell szabni, úgy értem, 
megtalálni, hogy az adott témában neked mi a releváns. Sokkal 
jobb azzal foglalkozni, ami tényleg érdekel, és még kreditet is 
adnak érte. Én azt éltem meg, hogy erre a Közép Tanszék mindig 
nyitott. Komplexnél például nekem nagyon jó élmény volt, hogy 
foglalkozhattam egy tanszék által kiírt helyszínen saját témával. 
Az érdekelt, hogyha az autizmussal él" emberek érzékelésalapú-
an gondolkoznak, akkor ennek a térérzésükre vonatkoztatva mi-
lyen következményei vannak, milyen terekben érzik jól magukat, 
és ez az egész nekem szépen összejött a dégi Festetics kastély 
hatalmas angol parkjával, mint helyszínnel. Visszagondolva: ez 
volt a legizgalmasabb része az egyetemnek. 

TA: Az szerintem is el"nye a tanszéknek, hogy mindig találsz olyan embert, aki 
támogatóan áll hozzád – legyen szó a TDK-ról vagy bármi másról. 

KB: Igen, én is azt tapasztaltam, hogy külön odafigyelnek rád, és ab-
ban er"sítenek meg, amiben jó vagy. Az egyetem mellett az építé-
szettel a szakkolis projektek szervezése során ismerkedtem. Levente 
(Szabó Levente DLA) észrevette ezirányú motivációmat. Rengeteg 
támogatást kaptam t"le, legyen szó akár a Docexdoce versenyr"l, 
akér a Club Aliga-i Partraszállás alkotótáborról, de tulajdonképpen 
bármir"l. Eközben máshol általában nem is tudtak ezekr"l a dolgokról.

Surján Borka Komplex 1. terve 
(Autizmussal él!k Lakóotthona, Dég,  
2019, konzulens: Szabó Levente DLA)



*!*( SL: Én úgy emlékszem az egyetemi évekre, hogy szépen lassan „felnyílt” a tan-
szék. Mindig törekedtem rá, hogy megismerjek minél több oktatót. Amikor már 
közeledett a vége, úgy éreztem, majdnem minden tanárral volt kapcsolódási 
pont – akár egy alkotótábor, vagy a gy"ri alkotóhét. Ez az egyetemi évek után 
is egy értékes dolog maradt.

SzH: A témától függetlenül mindig éreztem, hogy ugyanúgy foglal-
koztatták Mikit (Vannay Miklós DLA) a tervvel kapcsolatos gondo-
latok, problémák, mint engem, amiket aztán " is „hazavitt”. A ter-
vek és a konzultációk így közös üggyé tudtak válni.

SB: Velem sokszor el"fordult, hogy egy konzultáció után *-( nappal kaptam 
egy emailt, hogy „err"l eszembe jutott a terved”, vagy „nézd, err"l beszéltünk, 
nem?”, és akkor ott volt egy link, egy kép vagy egy szöveg. Ezek nagyon lelke-
sít" gesztusok voltak. 

KB: Ha azt mondják, konzultáció, akkor milyen kép ugrik be nektek 
els"re? Hol van, kivel?

SzH: Az volt a nagyon jó bennük, hogy sosem az számított, mennyi rajz fö-
lött beszélgettünk, a legjobb alkalmak néha csak beszélgetések voltak rajzok 
nélkül. De mindig sokkal motiváltabban jöttem el, ha tervr"l, „életvezetési 
tanácsokról” is volt szó. 

NS: Péter (Fejérdy Péter DLA) sokszor hozott m#vészeti példákat, 
nem sz#k értelemben vett építészettel segített. Mesebeli ábrázo-
lásokat mutatott, inspirált, megmutatta, hogyan érdemes elme-
sélni a terveket. 

KB: El"ttem Bálint (Marosi Bálint DLA) jelenik meg, az egyik !. emeleti tan-
teremben. Amikor sorra kerültem, még le se ültem, már ezeket mondogatta: 
„Na, kész van? Megvan? Gondolom, minden rendben, meg is rajzoltad már. Jó, 
kész vagy, szuper. Oké.” Elképeszt"en lelkesít" volt, bizalmat sugárzott.

SzH: A diplomafélév elején az volt a „mondás”, hogy nem akarunk 
alaprajzokat nézni az els" hónapban. Általánosságban is igaz-
zá vált nálam, hogy nem lehet gondolati háttér nélkül elkezde-
ni a tervezést.

SB: Miki egyszer azt kérdezte, hogy a tervezés melyik szakaszában húzzuk 
le az els" vonalat. Ez eléggé elgondolkodtatott, mert szerintem elég kés"n 
érzem komfortosnak a rajzolást, és Leventével a konzultációkon is sokat be-
szélgettünk, " alig rajzolt. Mondjuk volt, amikor már vártam, hogy rajzoljon 
végre valamit, ami el"remozdít, de utólag visszagondolva úgy t#nik, megbí-
zott abban, hogy ha eljutok oda, hogy húzzak egy vonalat, az jó lesz. Az mindig 
fontosabb volt, hogy az elmélet, a gondolat legyen a helyén.

SzH: Ezért fontos a konzulens, mert szinte olyan, mint egy kapcso-
lat – közös gondolkodással, feladatokkal. Meg kell lennie a kémiá-
nak, ami nem mindenkivel evidens. 

TA: Én például a diploma elején görcsösen elkezdtem az alaprajzokat felszer-
keszteni. Vázlatterven elmondták, hogy a gondolati része jó, érthet", mi a cél, 
de ezt a térszervezés még nem tükrözi. Abban a mondatban benne volt a bi-
zalom, hogy képes leszek rá. 

SzH: Számtalanszor volt olyan, hogy leült Miki, és mondta, hogy 
ezt a filmet nézd meg, azt a könyvet olvasd el. Ezek az élmények 
nagyon segítették a tervezést. És még egy dolog: sosem mondta 
ki direkten a jó megoldást. Megvárta, míg különböz" utakat be-
járva, beszélgetések során kirajzolódott magától. A diplománál 
volt, hogy hetekig tartott, de mikor meglett, közös volt az öröm: 
„Szurkoltam rendesen a hétvégén, mára megrajzoltad, amit kellett.”

 
Starkbauer L$a alkotóheti projektje  
(Transition, 2017, konzulens: 
Fejérdy Péter DLA, Kemes Balázs DLA, 
Bach Péter DLA)

Nagy Stefánia diplomaterve (Perbál – 
„Üvegház”, a perbá" fogyatékos lakóotthon 
b!vítése, Perbál, 2020, konzulens: 
Fejérdy Péter DLA, Hauszmann-díj 2021, 
MÉK-MÉSZ diplomadíj 2021)



*%*& SL: Szerintem az is fontos, hogy nem kell mindenkinek megfelelni a terveddel. 
Az építészet van annyira szubjektív, hogy ez lehetetlen.

KB: És ti TDK-ztatok?
SB: Mi Sárival (Zöldi Sára) hirtelen felindulásból jelentkeztünk a TDK-ra 
()*--ban, majd mondhatjuk, hogy véletlenül kerültünk Leventéhez. Nagyon 
jó élmény volt, és így ragadtam nála komplexre, diplomára és aztán a Hetedik 
M#teremben. 

SL: Nálam a TDK kitekintés volt, az Ipar Tanszéken csináltam. Az 
alaptémát még Klobu indította el egy választható tárgy kereté-
ben. Akkor már érdekeltek az épület újrahasznosításának kérdései. 
Ezután az Ipar Tanszéken akartam felvenni egy hasonló tárgyat, 
ami végül nem indult, de helyette összeállt a TDK-s csapat, Nagy 
Iván DLA és Terbe Rita DLA ösztönzésére. A szál vége meg vissza-
kanyarodott a Közép Tanszékre, mert a korábbi elméleti TDK-ból 
lett a diplomám.

SB: Az mindig olyan inspiráló, ha valaki tud görgetni egy témát hosszabb ideig.
KB: Érdekes, hogy ki hogyan talált rá a diploma témájára.

SL: Már megkezd"dött a diplomafélév, amikor még egy hónapig gondolkoz-
tam a témán. Nem tudtam dönteni, bementem a Klobuhoz, aki mondta fél 
perc után, hogy egyértelm#, hogy ez legyen. Adtam magamnak id"t a téma-
választásra, de nem bántam meg, az utolsó lehet"ség a diploma, hogy olyat 
csinálj, ami érdekel, és ami teljesen a tied.

KB: Borka, nálad hogy volt?
SB: Az Építészet alapjaihoz köt"dik, ahol egy kis színpadot terveztem. 
Az$volt a kérdés, hogyan lehet olyan teret csinálni, amiben nagyon különböz" 
téri helyzetekben tudnak m#ködni el"adások. Ezt a gondolatot szívesen meg-
vizsgáltam volna több tapasztalattal, de a diplomafélév elején csak ez a halo-
vány szándék volt meg. Leventét"l sok segítséget kaptam ehhez, hogy legyen 
ebb"l telek meg program. Aztán lett. 

SL: Kicsit fordított menetrend témához választani helyszínt.
SB: Bizonyos szempontból igen, nálam csak az érdekl"dés volt meg, a helyszín 
meg a program utána kerekedett ki. 

TA: Nálam is a téma volt meg, viszont egy jó tág téma. Az okta-
tás, a pedagógia módszertana érdekelt. De hogy ezt hol kell elkez-
deni, az nehéz kérdés. Végül egy méretes helyszínt választottam, 
hogy ne korlátozza az újragondolt tervezési programot. 

KB: Én a diplomatéma választásnál arra jutottam, hogy valójában két irány 
van. A helyszínb"l indulsz ki, az ott megjelen" problémákon rugózol megol-
dást keresve, vagy maga a téma inspirál. Az utóbbi esetben a környezet má-
sodlagossá válik. Legtöbbször engem az adott közeg, a hely megismerése hajt, 
így végs"soron a helyet választottam, Balatonaliga település központjának 
fejlesztésével foglalkoztam. 

SL: Az izgalmas, ha van egy téma, ami megfog valamiért, beindít-
ja a gondolkodásodat. Nekem inkább a helyszín volt másodlagos. 
Egy tényez", amit használnod kell, reflektálni rá, megtalálni, hogy 
együtt dolgozzon a tervvel.

SzH: A helyszínválasztás különösen a diplománál nehéz ügy. Mindenkinél zsi-
gerb"l jön, hogy oda tervezzen, ahol feln"tt... De ez sokszor ugyanakkora érzelmi 
kötöttség, mint amekkora helyismereti el"ny, nekem is voltak ezzel kapcsolat-
ban nehézségeim, nagyon er"s kötöttségek alakultak ki bennem, amiket le kel-
lett vetk"zni a folyamat közben. A téma viszont tudott kell"en provokatív lenni, 
aminek kétféle lehetett az eredménye: vagy egy nagyon jó terv, vagy bukás. 

Treszkai Anett diplomaterve  
(Füvészkerti Tanoda, Budapest, 2019, 
konzulens: Kronavetter Péter DLA, 
Hauszmann-díj 2019)

 
Zöldi Sára és Surján Borka Tér-
szemszögek cím% TDK-terve (Zsámbék, 
2018, konzulens: Szabó Levente DLA és 
Dr. Halmos Balázs, TDK II. helyezett, 
a Középülettervezési Tanszék különdíja 
2018, OMDK I. helyezett 2019)



*+*, TA: Sokszor volt olyan nálam is, hogy a terv vagy %-ös, vagy *-es. Ez a legna-
gyobb er"sség, amit a Közép Tanszékt"l kaptam. Ha mondasz valamit, akkor 
azt vidd végig és próbáld tisztán kezelni a legvégs"kig. Vagy-vagy. A munká-
ban ez sokszor nehézséget okoz.

SL: Ezért is jó a tervezési napló. Félúton már elveszik az ember, 
ilyenkor jó azt fellapozni, visszakanyarodni a f" gondolatpillérekhez.

SzN: Igen, nekem a diploma els" hónapja arról szólt, hogy kutattam. Végül 
annyira komolyan vettem, hogy egy jó vastag tervezési napló is született az 
összegy#jtött anyagból. Nem állt volna össze a terv, ha nem szánom rá ezt az 
id"t az el"készítésre.

KB: Hogyan, milyen formában találkoztatok az oktatókkal a tan-
tárgyi órákon kívül?

SB: Szerintem a tanszéknek nagy vágya, hogy ténylegesen, igazi emberi mó-
don teremtsen kapcsolatot a hallgatóival, és ez a szándék végtelen meny-
nyiség# bizalommal párosul, legalábbis én ezt tapasztaltam. Amikor de-
monstrátorok voltunk, célkit#zéssé vált, hogy hozzunk létre olyan platformot, 
ahol a hallgatók és oktatók kb. havi rendszerességgel kötetlenebb körülmé-
nyek között tudnak találkozni. Ez egy ideig filmklubként m#ködött, aztán 
ebb"l lett a Szinapszis M#hely. Kicsit féltünk ennek a felel"sségét"l, hogy 
kerekasztalos, beszélget"s rendezvénysorozatot szervezzünk, mi, akik soha 
nem merünk kérdezni egy el"adáson, de Levente azt mondta erre, hogy „csi-
náljatok olyat, amilyet szeretnétek”. Aztán jól jött ki a lépés: olyan témákat 
dobtunk fel, amelyekr"l mindig több meghívott okos ember tudott relevánsan 
beszélgetni, mi pedig háttérben tudtunk maradni. Ebben az a szép szerintem, 
hogy mi csináltuk egy ideig, aztán jöttek újabb demonstrátorok, akik szintén 
azt csinálták, amit "k akartak. Más lett, csak az maradt, hogy az építészethez 
lazán kapcsolódó kötetlen esti beszélgetés a m#faj. Ett"l „szinapszis”, vagyis 
ilyesmi volt az elképzelés a névválasztás mögött.

KB: Ezek az alkalmak inspirálóak voltak nekem is. Hasonló beszélge-
téseket szoktunk csinálni a szakkoliban is. Jó, hogy az egyetem egy-
re több teret ad az efféle kezdeményezéseknek. Emellett a kiállítá-
soknak is egyfajta hagyománya van a tanszéken. A tantárgyaknak 
van egy íve, ami – legyen szó kiadványról vagy kiállításról – a tervek 
megünneplésével záródik.

SB: Igen, ilyenben is volt részem, még ()*. nyár elején. Egy féléves tematikát 
lezáró, több tantárgyat átfogó kiállítást rendezett a tanszék az Ötpacsirta utcá-
ban, Természet és építészet címmel. Úgy alakult, hogy mi tervezhettük a kiállítási 
installációt. A tervezési folyamatban az volt nagyon szuper, hogy beleláthat-
tunk a tanszék bels" m#ködésébe, hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy a ta-
nárainkkal együtt tervezünk valamit közösen. Együtt építettük, installáltuk az 
egészet a vizsgaid"szak kell"s közepén. Ez sokkal fontosabb volt, mint a vizsgák.

KB: Amióta lediplomáztunk, van bármi viszonyotok a tanszékkel?
SL: Pillanatnyilag nincs, de volt már rá példa, hogy saját tervvel kapcsolatosan 
kértem segítséget hajdani oktatóimtól. Ez sokat jelent. Amikor kikerülve az egye-
temr"l elkezdesz önállóan csinálni dolgokat, jó érzés, ha megvan a lehet"ség erre.

SB: Én Térkompot meg Épalapot tanítottam az elmúlt évben. 
Nagyon szeretem ezt csinálni, mert feltölt" kiszakadás a munká-
ból. Ugyanúgy az építészetr"l van szó, de nagyon más léptékben, 
nagyon friss, pörg"s módon. Csomót tanulok a hallgatókkal való 
beszélgetésekb"l, és láthattam, más tapasztalt emberek hogyan 
tanítanak, Katitól (Fazekas Katalin DLA), Major Zolitól is iszonyú 
sok mindent tanultam.

 
Starkbauer L$a diplomaterve (Az Árpád 
Vezér Általános Iskola b!vítése, Ózd, 
2018, konzulens Klobusovszki Péter DLA, 
Hauszmann-díj 2018)

Kolossváry Detti diplomaterve  
(Agora, településközpont, Balatona#ga, 
2020, konzulens: Szabó Levente DLA)



*.*- SzH: Ti amúgy gondolkodtok a DLA-n? 
SL: Én folyamatosan gondolkodom. Hullámok vannak, szorosan 
összefügg a munkával, hogy mikor mennyire pörög fel. Úgy gondo-
lom, hogy er"s témát kell találni, ahhoz, hogy diploma után visz-
szamenj még négy évre. Félg"zzel nem akarnám. Akkor már inkább 
megalapozottan szeretnék visszamenni.

SzH: Tanszéki terv "-n felkértek, hogy beszélgessünk kicsit a diplomáról, hogy 
milyen volt maga a folyamat és az eredménye. Nagyon jó hangulatú beszélge-
tés lett bel"le, és miután kikapcsoltam a Zoomot, tudatosult, hogy mennyire 
jó is volt ott az egyetemi közeg ezen része. 

SzN: Nekem is hiányzik ez a közeg. Három félévig rendszeresen be-
jártam a tanszékre, oktatókkal beszélgettem, létrejött egy össze-
szokott csapat, akikkel a konzultációkra várva együtt terveztünk. 
Diploma után hiányzik a személyes kapcsolódás.

KB: Mit gondoltok a „középtanszékes” sztereotípiáról? Arra gondolok, amikor 
meglátunk egy tervet, és azt mondjuk rá, hogy ez olyan „középtanszékes”.

SL: Szerintem a Közép Tanszéknek az er"ssége, hogy jó embereket 
csatornáz be, és az határozza meg az adott korszakot.

SzN: A tanszéken mindenki törekszik az igényességre. Arra tanítanak, hogy ha 
valamit kiadsz a kezed közül, ne csak gondolati síkon legyen jó, a megjelenítés 
is fontos. Az a habitus a jellemz", amely arra tanít, hogy legyél precíz.

NS: Nem a divatos grafikai designban mutatkozik meg, hogy ki „kö-
zéptanszékes”, hanem inkább a terek formálásában.

SzH: Ahogy én látom, messzir"l indulnak a tervek, konzekvensen körbejárnak 
egy témát rengeteg gondolattal, és a folyamat közben valahol lesz egy ház is. 

SB: Az a kifejezés jutott eszembe, hogy „komolyan veszi ma-
gát” a tanszék. Van ennek negatív jelentése, de én pozitív érte-
lemben gondolok erre. Azt érzem, hogy releváns dolgokkal foglal-
kozunk. Érdekes kérdés, hogy bizonyos habitusú embereknek ez 
könnyen megy, másokban meg ellenérzést vált ki. De valahogy így 
összeterel"dnek a hasonló emberek, és tényleg stúdióként, stúdi-
ókként m#ködnek. A végletekig alapos és a dilemmákat elsimítani 
vágyó tervez"i magatartás jellemz". Egyértelm#en nem monda-
nám, hogy a tanszék nyitott bármire, de azt biztosan támogatják, 
ha valaki lelkesedéssel akar valamit csinálni, terepet biztosítanak, 
hogy fejl"dhessen. Ebb"l kifolyólag az, hogy mit nevezünk Közép 
Tanszéknek, lassan ugyan, de folyamatosan változik a benne dolgo-
zó, alkotó emberekt"l függ"en.

Szántó Hunor Albert diplomaterve    
(Táj-restaurációs központ, Bugac, 2020, 
konzulens: Vannay Miklós DLA, Hauszmann-
díj 2020, MÉK-MÉSZ Diplomadíj 2020, 
BETA!nominee!2020, Média Építészeti 
Díj 2021,!Eurázsiai Építész Iskolák X. 
Nemzetközi Fesztivá&a,!Design kategória 
I. díj 2021)
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Hauszmann-díj 2018, MÉK-MÉSZ diplomadíj 2018, Piranesi Honorable Mention 
2018, FAITH & FORM Award in the category of Student Work 2019

Breuer Anna diplomaterve (Va#ások háza, Hohenems, Ausztria, 2018,  
konzulens: Szabó Levente DLA)



(+(, KP: Ha a hagyomány fel"l közelítünk, 
három képpár jut eszembe. A tanszék há-
rom utolsó tanszékvezet"jének ()))-es 
évek elején született tervét állítottam 
párhuzamba három – az utóbbi egy év-
ben készült – hallgatói tervvel. Szabó 
Levente ())*-ben készült diplomaterve 
és Madarász Zsuzsanna ()(*-es komplex 
terve egyaránt a budaszentl"rinci pálos ko-
lostor romjait értelmezi újra. Balázs Mihály 
()))-ben készített terve és Vörös-Grigoriu 
Eszter ()()-as komplex terve a Kapisztrán 
téri egykori Hely"rségi templom értelme-
z" megidézésére tesz kísérletet. Cságoly 
Ferencék ())!-as budavári Kapuház pályá-
zati tervének hét karakteres tornya pedig 
fontos el"képül szolgált Hegymegi Júlia 
()(*-es diplomatervének készítése során. 
() év elmúltával érezhet"en egészen más, 
üdít"en friss megközelítéssel nyúltak az 
azonos témákhoz az egykori tervek ak-
kori készít"ivel szinte egyid"s hallgatók. 
Mégis, a tanszék egyszersmind hagyomány, 
ahol a folytonosság sokféleképpen hat és 
van jelen, így természetszer#, hogy kita-
pintható nagy id"távlatokban is.

SzL: A Péter által említett képpárok 
mintha kirajzolnák az emlékezet fogal-
mának három nagy lehetséges értelme-
zési területét. Els"re kézenfekv"nek t#n-
nek a kulturális örökséggel kapcsolatos 
jelentéstartalmai. De legalább ilyen lénye-
ges a legkisebb vagy 
legnagyobb közössé-
gek  kommunikatív 
és kulturális emlé ke- 
 zete, hiszen ez az a  
szellemi tér, amely-
ben mindenféle épí-
tészeti elgondolás-

nak értelme lehet. S harmadrészt az alkotó számára, 
legyen itt szó a praxisban egy összetett középületr"l 
vagy egy másodéves hallgató tervér"l, vérmérséklet 
szerint jelenthet kiapadhatatlan inspirációt az egyé-
ni és közösségi emlékezet nyomainak, analógiáinak és 
ráismeréseinek megélése.

VM: Az építészet képes lehet arra, hogy a sze-
mélyes által megidézze a kollektív tartalmat: a te-
rek a látogató személyes élményeinek emlékeivel töl-
t"dhetnek fel. Az egykori hallgatóink, Pelle Zita és 
Balázs Marcell által tervezett Móricz Zsigmond kör-
téri %,-os emlékm#, a Gomba épülete köré vont, 

Madarász Zsuzsa komplex terve 
(Kiá#ítótér a Budaszentl!rinci 
Pálos Kolostorban, Budapest, 
2021, konzulens: Kronavetter 
Péter DLA), összevetve Szabó 
Levente DLA diplomatervével 
(Budaszentl!rinci Pálos 
Kolostor, Budapest, 2001, 
konzulens: Cságoly Ferenc DLA)

Vörös-Grigoriu Eszter 
komplex terve (Kapisztrán 
tér, Budapest, 2020, 
konzulens: Szabó Levente DLA), 
összevetve Balázs Mihály DLA 
tanulmánytervével (Hely!rségi 
F!templom, Budapest, 2000)

Hegymegi Jú#a diplomaterve 
(Rejtett Kultúrtér, Budapest, 
2021, konzulens: Kronavetter 
Péter DLA), összevetve Cságoly 
Ferenc DLA, H9nich Richárd, 
Fialovszky Tamás és Sajtos Gábor 
DLA tervpályázatával (Buda vár – 
Kapuház, Budapest, 2003)

 „Egy régóta folytonos történet 
továbbírja önmagát”

Beszélgetés építészet és emlékezet 
kapcsolatáról a stúdió oktatóival és 
doktoranduszaival (Szabó Levente DLA, 
Kronavetter Péter DLA, Vannay Miklós DLA, 
valamint Deichler Tímea, Major Zoltán, 
Nagy Mercédesz és Sámson Kinga)

SzL: A tanszéki hallgatói tervekben mindig is nagyon 
er"sen mutatkoztak meg az egyéni és közösségi em-
lékezetnek az építészet nyelvén, a terekben kifejez"d" 
mélyrétegei. Nem csupán a történeti múltra, az épí-
tett örökségre gondolok, hanem legalább annyira az 
építészet mint alkotófolyamat emlékezet általi inspi-
ráltságára is. Gondoljunk csak a kezdetekre, s jusson 
eszünkbe az els" tanszékvezet" szellemiségét talán 
legszebben tükr"z" épület, amely a mai hallgatók szá-
mára is egyértelm#en olvasható példája ennek a ha-
gyománynak, Weichinger Károly gellérthegyi pálos ko-
lostora *.!(-b"l. Ez a kis épület magába s#ríti a pálos 
hagyományt, a történeti és modern építészet formavi-
lágát, s ugyanakkor képes úgy belesimulni a hely exp-
resszív topográfiai adottságaiba, hogy az az érzésünk, 
mintha mindig is ott állt volna. Nagyon er"s építészet 
ez, alig múlik el nap, hogy az egyetemre jövet ne nézzek 

fel rá. A tanszékre jellemz" szemlélet valahol itt gyökeredzik, innen szállt ta-
nítványról tanítványra, mesterr"l mesterre.

VM: Mint sokaknak a tanszéken, 
nekem is Balázs Mihály volt a meste-
rem. Mindig sokat beszélt a „feltölt"dés-
r"l”, a személyes „élményr"l” és annak fon-
tosságáról. Úgy érzem, fontos, hogy ezek 
beépüljenek a tervekbe, akár tudatosan, akár 
tudat alatt. Ez a folyamat számomra a leg-
fontosabb az emlékezet fogalmával kapcso-
latban. A tervek effajta személyességér"l 
Falvai Balázs diplomamunkája jut eszembe, 
amely hatalmas, kézzel rajzolt metszetei-
vel igyekezett bemutatni a tervezett épület 
téri hangulatát. Mind a terv grafikai feldol-
gozása, mind a terei er"s személyes köt"-
désr"l tanúskodtak. Úgy emlékszem rá, hogy 
szinte tapintani lehetett a terven az alkotó 
er"teljes köt"dését, hogy minden, ami ott 
van, valahonnan jön. Zumthor házainál ér-
zem ezt a fajta személyességet.

Weichinger Károly ge"érthegyi 
pálos kolostora (Magyar Épít!-
m$vészet, 1993/6, 52.)

Falvai Balázs diplomaterve 
(Aukciósház a Kapucinus 
utcában, Budapest, 2003, 
konzulens: Balázs Mihály DLA, 
Hauszmann-díj 2003)



(.(- szükségképp nagyon törékeny fizikai valósá-
ga által felvetett kérdések sora is, nem be-
szélve az emlékhelyeknek a mi régiónkban 
mostanra beér", egy nagy közös tanulási 
folyamatot segít" és kifejez" példáiról. 

KP: Mindeközben egyre közelebb kerül 
hozzánk a múlt, a m#emlékvédelem fókusza 
lassan beéri a közelmúltat is, a múlt egyre 
közelebb van a jelenhez. A múlt építészeté-
hez való viszonyunk nagy, széls"séges kilen-
gések után egyre szofisztikáltabb. Ugyanígy 
az eszköztárunk részét képezik az épített 
örökséghez való viszonyulás stratégiái is, 
amelyek egyre komplexebbek, összetetteb-
bek. A környezettudatosság, az újrahaszno-
sítás, a meglév" használata ma evidencia. 
Csakúgy, mint ahogy az egyre inkább urba-
nizált, minden talpalatnyi helyet beépít" 
jelenünkben a továbbépítés gyakorlatára is 
megkerülhetetlen alapelvként tekintünk.

SzL: Nagyon szépnek látom azt a ki-
bontakozó, sokszín# képet, amelyben a gra-
duális képzést"l a doktorin át az oktatói 

munkákig sok minden felf#zhet" az emlékezet fogalma köré. Kezdjük a hallga-
tókkal: üdít"en szép dolgozatok születtek az elmúlt id"szakban az emlékezet 
tág horizontján (Gácsi Zsuzsi a fantasztikus Dimitris Pikionis athéni ösvényeit 
elemezte az emlékezet kontextusában, Zacher Bendegúz Valerio Olgiati Non-
referential Architecture cím# manifesztumát vetette össze a szerz" építészeti 
munkásságával, de éppen ilyen izgalmas dolgozat Kustra Vencelé, aki Név nélkü-
li építészet Európában címmel egy újfajta, érzékeny alkotói magatartást azono-
sított, vagy Macsek Kata és Bánszegi Bíborka, illetve Léstyán Enik" dolgozatai, 
amelyek már nyilvánvalóbban kapcsolódnak a stúdió témaköréhez, a Kossuth 
téri Trianon-emlékm#, illetve a traumatikus múltú épületek átépítéseit elemz" 
munkáikkal). Mindez, vagyis a graduális képzésben megjelen" témák egyrészt 
alapjai minden további tanszéki kutatásnak, másrészt ide szivároghat le min-
den olyan tudás és gyakorlat, amely a doktori és oktatói 
szinten megjelenik. Ezért a hallgatói munkák egyfajta 
jelz"oszlopai annak, amerre járunk.

KP: Amir"l Levente beszél, az számomra talán 
még plasztikusabban egy sajátos kutatási mez"r"l, 
kutatási tájról szól, ahol rendre újabb ablakokat nyi-
tunk a múltba, vagy ha úgy tetszik, kutatóárkokat 
„ásunk”. Az id" el"rehaladtával az igazán ígéretes ár-
kokat meghosszabbítjuk, megszélesítjük, mélyebbre 
ásunk, egyre több átfedés, keresztez"dés, kölcsön-
hatás jön létre.

VM: Izgalmas látni a doktori kutatások köt"dé-
sét is az emlékezet fogalmához. Kinga a helyhez kö-
tött élmények továbbélesének lehet"ségeit vizsgálja. 
Legutóbb éppen a szocializmusban épült vidámparkok 
kulturális emlékezetével, létrejöttével, lenyomatai-
val és rétegzettségével foglalkozott. Ezek az azóta 

Gácsi Zsuzsanna TDK-dolgozata 
(A topográfia emlékei – Dimitris 
Pikionis ösvényei az athéni 
Akropo"szon és elemzé sük a 
kritikai regiona"zmus fogalmai 
mentén, 2020, kon zulens: Szabó 
Levente DLA, TDK I. helyezett) 
(fotó: Hélène Binet)

Laczka Áron komplex terve 
(Lakótorony rekonstrukció és 
látogatóközpont, Nógrád, 2019, 
konzulens: Szabó Levente DLA)

Örkény-idézettel ellátott betongy#r# 
képes akár meg nem élt emlékeket is 
el"hívni, átélhet"vé tenni. Nagyon er"s 
elgondolásra épül a párhuzam: ahogy %,-
ban a golyózápor el"l menekül" emberek 
között, úgy ma a nyári zápor el"l elhúzó-
dók közt alkot sorsközösséget a sétálva 
kibet#zött szöveg, amely csak es"ben 
olvasható.

SK: Ez a fajta kollektív emlékezet 
számomra rétegz"désként jelenik meg. Az  
alkotásban nagyon fontosnak tartom ezek-
nek a gondolati rétegeknek az észlelését,  
és a velük kapcsolatos tudatos tervezést.  

A terveket, házakat ezek a rétegek gazdagítják, és a közösséghez is szoro-
sabban kapcsolódnak a létrejöv" vagy éppen átalkuló helyek.

KP: Gyakorló építészként arra a többek számára ismer"s élményre utal-
nék az emlékezetfogalommal kapcsolatban, amikor egy tervezési feladat kap-
csán kicsit megemelkedik a pulzus, ha úgy tetszik, attól a pillanattól, amikor 
az építész „szagot fog”. Mikor olyan nyomra lelünk, amit követni lehet, mikor 
felismerjük, hogy egy invenciónk csak újra felismerése valaki más korábbi felis-
merésének, vagy amikor azt kezdjük érezni, hogy egy régóta folytonos történet 
szinte továbbírja önmagát. Sok tekintetben az építészeti alkotás egyszers-
mind nyomolvasás és nyomkövetés is. Nincs jelent"sége, hogy százezer éves 
"skori lábnyomokról vagy Neil Armstrong holdbéli lábnyomáról van szó. Nincs 
olyan helyzet, ahol ne járt volna valaki már el"ttünk, még akkor is, ha paradox 
módon minden új feladat egyben járatlan utat, a tanulási folyamat nulláról 
való elindítását is jelenti egyben.

DT: Péter gondolatmenetéhez kapcsolódva: az is izgalmasnak t#nik, 
hogy az emlékezet maga a tanulás. A folyamat maga, ahogy a múlt egyes 
elemeit megleljük, értelmezzük, magunkévá tesszük. Ez az egyén, a közösség 
identitását meghatározó „statikus örökség” mellett egy nagyon er"s dinami-
kus hatás. Az id" múlásával, új információk felfedezése és hatása által folya-
matosan formál bennünket.

SzL: Az emlékezetfogalom id"tlen, hi-
szen minden korszak építészeti vonatkozá-
sú kulturális kérdéseit feszegeti, másrészt 
persze id"r"l id"re aktuálisabb, húsbavá-
góbb, vagy legalábbis annak t#nnek egyes 
kérdések, míg mások jelent"sége elhalvá-
nyul, hogy aztán ismét el"térbe kerüljön. 
Ilyen az épített örökséggel kapcsolatos 
dogmák napjainkban zajló átértékel"dési 
folyamata, s amilyen kérdéses néha mindez, 
legalább annyira inspiráló is, hiszen új kísér-
leteknek ad helyet. Zacher Bendegúz dip-
lomaterve a budaszentl"rinci pálos kolos-
torral olyat tesz, amit *)-*% éve elképzelni 
sem tudtunk volna: a romokat visszateme-
ti, és rájuk egy er"s személyeséggel át-
sz"tt, egyéni olvasatú, új értelmez"réteget 
épít. De ilyen a modern örökség mostanra 

Balázs Marce" és Pe"e Zita 
Móricz Zsigmond körtéri 
emlékm%ve (Stúdió BMPZ, 
Budapest, 2016)

Zacher Bendegúz diplomaterve 
(A Budaszent l!rinci Pálos 
Kolostor értelmezése, Buda-
pest, 2021, konzulens: Szabó 
Levente DLA)



!*!) az a kapcsolat, a témáknak az a kombiná-
ciója, amit ne tudnék elképzelni közöttük. 
Megint egy hallgatói példát hoznék. Surján 
Borka diplomaterve legalább annyira gyö-
kerezik a hely, a várlejt", a tömb, a t#zfa-
lak világának beépítési hagyományában, 
morfológiájában, s ennyiben az emlékezeti 
stúdióhoz köt"dne, mint amennyire igye-
kezett a szomszédos Jurányi Ház igényeit 
felmérve egy elképzelt és folyton változó 
közösség számára tervezni (e tekintet-
ben a fenntartható közösségek témakörébe 
sorolnám). Ugyanakkor azzal kísérletezett, 
hogy miképp lehet az egész épület – minden 
egyes szintje, tere – a színjátszásé, a színész 
és néz" közötti határok izgalmas feszege-
tésének térsorává (ha így nézem, akkor az 
innovatív közösségi terek megalkotásának 
törekvéseit is látom benne). Mindezt persze 
nem tudatosan és végképp nem patikamér-
legen tette, hanem szintetizálva mindazt, 
amit a tanszéken – a képzés egyes szaka-
szaiban, most éppen a stúdiók fénytörésé-
ben láttatva – képviselni szeretnénk.

KP: Van egy némiképp leegyszer#sít" – és ezáltal félrevezet" – olva-
sat a három stúdió kutatási területeivel kapcsolatban. E szerint az Építészet 
és emlékezet Stúdió a múlttal, a Fenntartható közösségek Stúdió a jelennel, az 
Innovatív terek Stúdió pedig a jöv"vel foglalkozik. Valójában a stúdiók logói is 
erre az olvasatra reflektálnak. Mészöly Miklós azt írja: „Hiába, újra csak ugyan-
az a felismerés: nincs olyan mából fúvott palack, amibe bezárhatom magamat, 
lubickolhatok benne. Valamennyi igeid"re szükségem van”. A három stúdió va-
lójában ugyanúgy a közösségi építészetet vizsgálja, csak más-más néz"pontból, 
más-más szemüvegen át, máshová helyezve a hangsúlyokat és fókuszpontokat. 
Önmagában mindhárom néz"pont töredékes, ezért is törekszünk arra, hogy ok-
tatók és hallgatók egyaránt rendre megismerjék mindhárom stúdió munkáját.

VM: Szántó Hunor munkáját emelném ki itt, amely a múlt történé-
seivel és a mában létrejöv" házzal a jöv"t célozza meg. Nagyon finom és 
érthet" módon teszi mindezt. A Táj-
restaurációs központ terveinél fontos volt, 
hogy az épület nagy részének csak a táj-
rehabilitációs folyamat végéig kell meg-
maradnia. Ezért Hunor olyan helyi anyagot 
választott épít"anyagnak, amely a fel-
adat elvégeztével ismét a helyi földdel 
válik egyenl"vé. Ezáltal nagyon újsze-
r#en használta fel a földbetont, annak 
hátrányát el"nnyé változtatva. Nagyon 
érzelmes megoldásnak látom ezt, miköz-
ben igencsak racionális; az emlékezethez 
legalább annyira kapcsolódik a munkája, 
mint az innovációhoz vagy kézenfekv"-
en a fenntarthatósághoz.

Hegymegi Jú#a, Malkócs 
Krisztina és Schoblocher 
Edina TDK-dolgozata (Tér az 
üveg mögött, Budapest, 2019, 
konzulens: Klobusovszki Péter 
DLA és Dr. Halmos Balázs, TDK 
I. helyezett, Építészmérnöki 
Kar Különdíj 2019)

Orosz Helga és Gaál Renáta TDK- 
dolgozata (Természet rejtette 
történetek, Bicske, 2020, kon-
zulens: Kronavetter Péter DLA, 
TDK I. helyezett, OMDK II. díj)

megsz#nt helyek jól mutatják, hogy milyen, 
amikor „ott van valami, ami már nincs ott”.

MZ: Én a kutatásomban olyan épí-
tészeti szituációkat vizsgálok, amelyek 
különböz" kultúrák egymásra hatásának 
eredményeképpen jöttek létre. Ennek egy 
speciális esete, amikor bevándorlók újra-
hasznosítják és átformálják a fogadó or-
szág meglév" tereit. Az átformálás célja, 
hogy olyan tereket hozzanak létre, amelyek 
saját otthonaikra emlékeztetik "ket, ilyen 
módon képesek a személyiség és egyszers-
mind a közösség integritásának meg"rzé-
sére az új környezetben.

NM: A hazai folyószabályozás épí-
tett örökségét és annak lehetséges jöv"jét 
vizsgálom. Olyan épületekkel foglalkozom, 
melyek ma már – eredeti funkciójuk híján –  
csak egyfajta korlenyomatként jelennek 
meg a tájban. Izgalmas feladatnak t#nik 
ezen épületek – az egykori belvízátemel" 
szivattyúházak – lehetséges jöv"jét, tör-
ténetének továbbírását és ezzel egyidej#-
leg a táj téri lenyomatait vizsgálni.

KP: Arra törekszünk, hogy a képzés 
különböz" szintjein eltér" hangsúlyokkal 
és eltér" kompetenciákat is fejlesztve je-
lenhessenek meg ezek a témák. Komplex 
és diplomakurzusainkon tudunk természetesen a legkövetkezetesebben 

– újra és újra – olyan inspiráló, rétegzett múltú helyszíneket találni, ahol 
hallgatóink rendre minden várakozásunkat felülmúló érettséggel kísérle-
teznek. ()*.-ben a Nógrádi vár, ()()-ban a budai vár – és azon belül az 
Erdélyi bástya területe –, ()(*-ben pedig a budaszentl"rinci pálos kolostor 
területe gyarapította a korábban említett múltra nyitott „kutatóárkok” so-
rát. De a leglelkesít"bb talán valóban a TDK mint m#faj, hiszen itt minden 
évben különleges együttállás jön létre: a stúdió által felvetett problémá-
ra reagálva mutatják be válaszaikat akár másodéves, akár tapasztaltabb, 
akár már diplomázó hallgatói csoportok, miközben konzulenseik tanszéki 
oktatók és doktorandusz hallgatók egyaránt lehetnek, s a szekció zs#ri-

jét a szakma elismert, a téma iránt fogé-
kony építészeinek meghívásával állítjuk 
össze. Már négy éve sorozatban kiemel-
ked" alkotások születnek a stúdióhoz kö-
t"d" TDK-s szekcióinkban, ahol olyan te-
rületekkel foglalkozunk, mint a Zsámbéki 
templom, Lechner Ödön *.)*-es Posta-
takarékpénztára, vagy a Bicske melletti 
egykori Hegyi kastély területe.

SzL: Adódik persze a kérdés: a stúdió 
mennyire témaspecifikus, mennyiben önál-
ló a tanszéken belül? Nagyon lényeges, hogy 
egy szellemi m#helyr"l beszélünk. Nincs 

Rátgéber László komplex 
terve (Táncsics u. 9., 2020, 
konzulens: Kronavetter  
Péter DLA)

Kaknics Péter diplomaterve 
(Jage#ó-kert, Budapest,  
2021, konzulens: Kronavetter 
Péter DLA, Hauszmann-díj 2021)

Bogáthy Zsolt és Laczka Áron 
TDK-dolgozata (Korok lenyomata, 
Zsámbék, 2018, konzulens: Szabó 
Levente DLA és Dr. Halmos Balázs, 
TDK II. helyezett, OMDK I. díj)



!!!(

Képsor Gulácsi Éva Rajz és terv kurzus 
keretében készített munkájából (2014, 
konzulens: Vannay Miklós DLA)

SzL: Mondják, hogy az egyetem 
az a hely, ahol olyan kérdésekre történ" 
válaszadásra tanítjuk meg a hallgatókat 
(és "k minket), amelyeket még nem is is-
merünk. Ugyanakkor, persze, ha végigte-
kintünk az építészet történetén, mintha 
id"r"l id"re ugyanarról szólnának a nagy 
fordulatok, a látványos manifesztumok és 
csendes, búvópatakszer# folyamatok is. 
Remélem, hogy miközben a stúdió szellemi 
kohézióját az emlékezet fogalma biztosítja, 
évr"l évre új és új megközelítésekkel fog kí-
sérletezni, s valami olyan témára fókuszál 
majd az évtized végén, amelyet most még 
elgondolni sem tudunk.

DT: Hogy miként értelmezzük, mit 
ragadunk meg a múlt rétegzettségéb"l, az 
nagyban függ az adott kortól, környezet-
t"l és szemlél"t"l. A világ pedig változik 
– olyan ütemben, hogy akár ugyanazok-
ra a kérdésekre is más válaszokat kapha-
tunk majd sz#k egy évtizeden belül. Abban 
bízom, ha a kérdések ugyanazok is lesznek, 
fölismerjük, a változásokat még egy ilyen 
lezártnak t#n" témakör esetén is, mint 
az emlékezet. Ebben a folyamatosan jelen 
lév" új hallgatói néz"pontok nagy segítsé-
get nyújthatnak. 

SzL: Ha egy valamit kellene hangsú-
lyozni, én azt a fajta érzékenységet, kul-
turális beágyazottság iránti vágyat érzé-
kelem az építészetben, ami szükségképp 
nagy amplitúdókkal halkul és er"södik 
fel id"r"l id"re. Mintha manapság – hazai 
és nemzetközi szinten, de a hallgatói ter-
vekben is – a hely, annak személyes olva-
sata, a kulturális kontextus, a múlt réteg-
zettsége és a közösség emlékezete iránti 
érzékenység, empátia lenne az egyik olyan 
magatartásforma, amelyik a legszebb, leg-
er"sebb építészeti fejleményekhez vezet.

Surján Borka diplomaterve 
(Jurányi közö(n)ségház, 
Budapest, 2020, konzulens: 
Szabó Levente DLA, Hauszmann-
díj 2020, BETA Honorable 
mention, Eurázsiai Építész 
Iskolák X. Nemzetközi 
Fesztivá&a, 2020, Design 
kategória II. díj)

Szántó Hunor diplomaterve 
(Táj-restaurációs központ, 
Bugac, 2020, konzulens:  
Vannay Miklós DLA, Hauszmann-
díj 2020, MÉK-MÉSZ Diplomadíj 
2020, BETA nominee 2020, 
Média Építészeti Díja 2021, 
Eurázsiai Építész Iskolák X. 
Nemzetközi Fesztivá&a, Design 
kategória I. díj)



!%!& programjában. Ha ()()-hoz képest csak további két évvel tekintünk visszább, 
már tizennégy olyan programot és kiírást láthatunk – a közvetlen el"zmé-
nyekkel együtt –, amely egyértelm#en a stúdióhoz köthet". Az összefoglaló 
ábrán az utóbbi évek kiírásait, illetve ezek id"beli dimenzióját is bemutatom, 
azaz azt, hogy az adott tervezési helyszín kapcsán mélyfúrásunknak köszön-
het"en milyen id"távlatokat tártunk fel.

A graduális képzés tantervének id"rendjét követve a harmad- és negyed-
éves Tanszéki terv #. és ". tárgyból rendre merülnek fel a stúdióhoz köthet" 
témakiírások: ()*--ban a Lágymányosi Dohánygyár épületegyüttesével, vala-
mint a *!. századi badacsonyi pálos kolostor és a közeli, *.&.-t"l *.%!-ig m#-
köd" kényszermunkatábor emlékezetével foglalkoztunk, ()()-ban a Magyar 
Képz"m#vészeti Egyetem Epreskertje, végül pedig ()(*-ben a budafoki egy-
kori Haggenmacher sörgyár ipari öröksége került fókuszunkba. A képzés talán 
legfajsúlyosabb tárgyát, a Komplex tervezést ()*.-ben a F#vészkert történeti 
kertjéhez, ()()-ban két budai várban található helyszínhez (a Kapisztrán téri 
Mária Magdolna-templom és a Táncsics Mihály utca .. telkén feltárt Erdélyi 
bástya ásatási területe), ()(*-ben pedig szintén két rejtett budai helyszín-
hez, a budaszentl"rinci pálos kolostor romjaihoz és az Anjou uralkodók nyéki 
villaegyütteséhez kötöttük. A kötelez" tervezési tárgyak mellett új, inspiráló 
TDK-kiírásokkal készülünk évr"l évre: legkiválóbb hallgatóink ()*--ban a zsám-
béki premontrei kolostor és templom romterületével, ()*.-ben Lechner Ödön 
Postatakarékpénztárának központi pénztárcsarnokával, ()()-ban a bicske 

A 6+8 program mélyfúrásábrája

Kronavetter Péter DLA Az emlékezet  
térbeli szövete Az id'beli rétegzettség  
kiemelt szerepe az építészképzésben

„Az örökség lehetne az önismeret tükre, de nincs örökség. 
Bizonytalan turkálás van a régi holmik közt, azt gondolva, 
ez a hagyomány. Pedig ez csak bizonytalanság, személyes 

és történelmi bizonytalanság. Bizonytalanság és gyávaság. 
Mert szembenézni a hagyománnyal, az bátorság is. [...]  

Elfeledve azt a nagyon egyszer$ és irgalmatlanul fontos 
különbséget, hogy hagyományom nem egyenl% velem, 

én az a munka vagyok, amit ezen a hagyományon, 
ezzel a hagyománnyal elvégzek.” 

(Esterházy Péter: A vereség!)

A Középülettervezési Tanszék három új tervezési-kutatási m#helye közül az 
Építészet és emlékezet Stúdió a múlt építészeti rétegzettségével és min-
tázatával foglalkozik, mégpedig az egyéni, kollektív és kulturális emlékezet 
fogalmain keresztül. Az építészet id"beli dimenziója a közösségi építészet 
kiemelt kérdésköre, különösen a sz#kebb vagy tágabb közösség emlékezeté-
nek és identitásának formálódásával összefüggésben. Nem csupán az épített 
örökség kortárs megközelítései, az emlékm#vek, épületek, illetve közterek 
téri-id"beli rétegzettsége tartozik e stúdió fókuszába, hanem az építészeti 
koncepcióalkotásnak az emlékezés folyamatával való szoros kapcsolata is – 
de mindig alkotói néz"pontból.

Aligha mutatja valami jobban a stúdió folyamatos kritikai (ön)reflexi-
óra való törekvését, mint az, hogy a másfél éves munkát máris retrospektív 
tanulmányban érdemes összegezni. Ezen áttekintés célja azonban nemcsak 
az, hogy összefoglalja és bemutassa az Építészet és emlékezet Stúdió el"z-
ményeinek és els" két évének a graduális képzés teljes vertikumában elért 
eredményeit. E rövid id"szak munkái lehet"séget adnak arra is, hogy levon-
juk a tanulságokat, illetve az eredmények ismeretében pontosabban körvo-
nalazzuk a tevékenységünkkel lefedett területeket, azaz meghatározzuk és 
rendszerezzük a f"bb irányvonalakat és izgalmas határterületeket, amelyekre 
figyelmünket összpontosítjuk, ezen kívül gyakorlati tapasztalatokra alapozva 
feltérképezzük az id"beli rétegzettség kiemelt szerepét az építészképzésben.

Kísérletünket természetesen folyamatosan összevetjük küls" referen-
ciapontokkal is. Munkánk közben figyelemmel kísérjük külföldi egyetemek (TU 
Delft, ETH Zürich, CTU Prague, MIT) mintaként szolgáló, az Építészet és emlé-
kezet Stúdió profiljához köthet" m#helyeit, stúdióit. Az ezekben folyó képzé-
sek módszertana, programjai, feladatkiírásai és eredményei egyaránt fontos 
inspirációt jelentenek számunkra.

Hogy feltérképezzük a stúdió munkáját, el"rébb kell mennünk az id"ben – az 
id"utazás amúgy is kedvelt id"töltésünk. Izgalmas, rétegzett történetiség# 
tervezési helyszínek, és az emlékezetet fókuszba állító kiírások s#r#södé-
se már közvetlenül a stúdió létrejötte el"tt megfigyelhet" volt a tanszék 
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Baranyai Kata, Varga Boglárka és Veres 
Zsuzsanna Tanszéki terv 1. terve 
(AQB Memóriakártya, Budapest, 2021, 
konzulensek: Kronavetter Péter DLA és 
Zöldi Sára)

Bogáthy Zsolt és Laczka Áron TDK-dolgozata 
(Lechnerbe kódolva, Postatakarékpénztár, 
2019, konzulens: Szabó Levente DLA és  
Dr. Halmos Balázs, TDK II. helyezett)

melletti Hegyikastély kertjével, ()(*-ben pedig a józsefvárosi Vajda Péter 
utcai evangélikus templom vasbeton templomtornyával foglalkozhattak. 
Mindezek mellett ki kell emelni Szabó Levente DLA a stúdió témájához szer-
vesen köt"d" választható tárgyát, a Középületek kritikai elemzését, amelynek 
hallgatói ()*.-ben a Velencei Biennále magyar pavilonjának építészeti kiállí-
tására pályáztak The Archeology of Spaces cím#, a kurzus során el"készített, 
majd összeállított kurátori anyagukkal. Bár az ábra nem tartalmazza ezeket, 
nem feledkezhetünk meg az egyéni témát feldolgozó diplomatervekr"l sem, 
amelyek (nyilván nem véletlenül) egyre gyakrabban foglalkoznak az épített 
örökség érzékeny továbbépítésének kérdéskörével.

A képzés eltér" szintjein természetesen eltér" kompetenciák át-
adásáról van szó. Az alapozó években (Középülettervezés #. el"adássorozat, 
Középülettervezés ". tervezési tárgy) általános elméleti alapokról, szemlélet-
formálásról, az építészet kulturális beágyazottságáról, a hely és a funkció tör-
téneti kontextusának és hátterének megismerésér"l beszélünk. A specializáció 
folyamán már sokkal markánsabban, konkrét programok összefüggésében je-
lenik meg az építészet és emlékezet kapcsolatának kérdése, és konkrét ter-
vezési feladatokhoz kötve vizsgáljuk az örökséghez f#z"d" viszonyunk eltér" 
stratégiáit, a doktori képzés kutatásai pedig folyamatosan friss, új kutatási 
területeket tárnak fel, akár a graduális képzésen résztvev"k számára is. A stú-
dió célja a hallgatók megszólítása és meghívása az adott szinthez mérten 
vállalható kihívást jelent" feladatra. Természetesen eltér" részletezettséggel, 
mégis hasonló izgalmakat rejt például Baranyai Kata, Varga Boglárka és Veres 
Zsuzsanna harmadévesen készített TT* terve és Malkócs Krisztina diplomater-
ve. El"bbi nem vállalkozik többre, mint hogy egy speciális memóriakártya-já-
tékkal feltárja a használók számára a Haggenmacher sörgyár épületegyüttesé-
ben m#köd" Art Quarter különleges téri helyzeteit, utóbbi viszont a tanszéken 
folytatott tanulmányok szintéziseként a XII. kerületi Fácános Hild József által 
tervezett pavilonjának kortárs b"vítését t#zte ki feladatul.

A rengeteg hallgatói tervb"l kiemelni egyet-egyet szinte lehetetlen.  
Ha egy skála két végpontját kéne kijelölnöm, különleges értéknek látom, 
hogy az utóbbi évek tervei között egyaránt megtalálhatók kísérletez", bá-
tor, olykor már-már pimasz felvetések csakúgy, mint különös gonddal kiérlelt, 

Malkócs Krisztina diplomaterve (Fácános, 
Budapest, 2021, konzulens: Kronavetter 
Péter DLA, MÉK-MÉSZ diplomadíj 2021, 
Hauszmann-díj 2021)



!.!- visszafogott és nyugodt alkotások. Az önkényesen kijelölt skála egyik széls"-
ségét jól illusztrálja Bogáthy Zsolt és Laczka Áron TDK-pályam#ve, amelyben 
Lechner Hold utcai Postatakarékpénztár-épületének egykori leheletkönny# 
üvegkupoláját egy rafinált lyukasztású, tömör vasbeton lefedéssel idézték 
meg. Az érett, rejt"zköd" habitusú tervekre pedig szép példa Gunther Ágota 
látogatóközpontja az egykori budaszentl"rinci pálos kolostor területén, amely 
folyamatos redukcióval pusztán a legszükségesebb elemekkel keretezi a rom 
központjaként értelmezett egykori kolostorkereng"t.

A 6+8 program képes ábrájaGunther Ágota komplex terve 
(Látogatóközpont a Budaszentl!rinci Pálos 
Kolostorban, Budapest, 2021, konzulens: 
Kronavetter Péter DLA)
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A második terület „az emlékezés terei”, amely téma az emlékezés spe-
ciális tereit helyezi fókuszba, illetve a közösségi terek emlékezéshez, emléke-
zethez f#z"d" viszonyát, valamint a közösségi emlékezet alakításában betöl-
tött szerepüket vizsgálja.

A harmadik terület, a „tervezés és emlékezet” az emlékezés folyamatával 
való állandó, reflektált viszonyt állítja középpontba. Míg az els" két téma rész-
ben átfedésben lév" halmazokat jelöl ki (pontosabban: a két témakör között 
egy finom átmeneti skála is azonosítható), addig a harmadik tervezéselméleti 
módszerként hatja át ezeket, jóval inkább a metodikáról és az inspirációról szól.

Valerio Olgiati: V$a Além (fotó: Paulo 
Catrica), összevetve Szántó Hunor 
diplomatervével (Táj-restaurációs 
központ, Bugac, 2020, konzulens: Vannay 
Miklós DLA)

A térben és id"ben is nagy szórást mutató projekteket és tárgykiírásokat 
sorra véve mintha kirajzolódnának bizonyos mintázatok, amelyek lehet"vé 
teszik a témakörök rendezését – de a stúdió profiljának definiálása nem egy-
szer# feladat. Leginkább témakörök gy#jteményével vagy szófelh"vel lenne 
bemutatható az a rengeteg aktuális, kortárs építészeti téma és határterület, 
amelyek megjelennek a stúdió munkájában. A bizonytalanság ellenére kije-
löltünk három f" területet, kutatási irányt vagy vezérfonalat, amelyek en-
nek a tág fogalmi mez"nek a kontúrjait adják.

Az els" téma „a tér emlékezete”, amely a térid"szövet folytatásának, 
továbbépítésének, továbbszövésének evidenciaszint# építészeti gyakorlatát 
jelöli. Azaz ide tartozik azon eltér" lépték# helyzetek hosszú sora, amelyek 
esetén az id"beliség, az épített örökség id"beli rétegzettsége markánsan 
megjelenik, és ennek megértése, megismerése megköveteli építészeti viszo-
nyulásunk tisztázását.

Peter Eisenman: A meggy:kolt európai 
zsidóság emlékm%ve (fotó: Mauro Fontana), 
összevetve Gácsi Zsuzsi és Máté Balázs 
Tanszéki terv 2. tervével (Kényszer, 
Badacsony, 2018, konzulens: Szabó Levente 
DLA, Biri Balázs, Major Zoltán)

David Chipperfield: Neues Museum  
(fotó: Candida Höfer), összevetve  
Malkócs Krisztina diplomatervével 
(Fácános, Budapest, 2021, konzulens: 
Kronavetter Péter DLA)



&!&( Hogy a három témakör hogyan hatja át és rendezi a stúdió munkáját, arra 
találó analógiával szolgálhat egy ()**-ben készült kortárs képz"m#vészeti 
installáció. Magyarország soros EU-elnökségének alkalmából huszonhét euró-
pai textilm#vészt kértek fel, hogy készítsék el egy *+)) körül készült brüssze-
li falikárpit (Mercurius átadja a gyermek Bacchust a nimfáknak) részleteinek 
kortárs parafrázisait.#

Európa szövete – 27 kortárs európai 
kárpitm%vész, 2011 (Mercurius átadja a 
gyermek Bacchust a Nimfáknak, Brüsszel, 
1700 körül, 309 x 442 cm)

Ha lehetséges lenne három képbe s#ríteni a témaköröket, valószín#-
leg Candida Höfernek a David Chipperfield berlini Neues Museumáról," Mauro 
Fontanának Peter Eisenman meggyilkolt európai zsidóság emlékm#vér"l$ és 
Paulo Catricának a Valerio Olgiati portugáliai nyaralójáról% készült fotóját vá-
lasztanám. Ezek képesek egyetlen esszenciális képbe s#ríteni a három meg-
kerülhetetlen alkotást. Még vonzóbb a lehet"ség, hogy a fenti képek mellé 
szinte szentségtör" módon a stúdió saját hallgatói munkáinak egy-egy képét 
párosítsam. A Neues Museum mellé Malkócs Krisztina már említett diploma-
munkájának, a berlini emlékm# mellé Gácsi Zuzsanna és Máté Balázs bada-
csonyi TT( tervének, a Villa Além mellé pedig Szántó Hunor diplomamunkájá-
nak egy-egy képét választanám.

A 6+8 program vaktérképe
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Sébastien Leclerc: Colbert Visiting  
the Gobe"ns, 1665, 14,5 x 23,8 cm  
(fotó: The Met)

Ha a stúdió els" két kiemelt témakörére (a tér emlékezetére és az 
emlékezés tereire) rávetítjük a korábban bemutatott ,+- programunkat, jól 
látható, hogy a graduális képzésen tervezési feladatul választott kiírások az 
id"ben el"re haladva – olykor a jobb, olykor a bal oldal felé tendálva – szépen 
lefedik a kett" közti mez"t. Könny# elképzelni, hogy a stúdió programjainak 
vaktérképe s#r#södési pontjaival, felvet"fonalaival önmagában is összefügg" 
mintázatot ad, miközben minden egyes projekt kutatóablakot nyit egy ösz-
szefügg", végtelen, gyönyör# térid"szöveten. Nyilvánvalóan romantikus a kép, 
mégis érdemes belegondolni, milyen leny#göz" térbe kerülnénk, szembesül-
ve ezzel a végtelen szövettel, akárcsak Colbert de Villacerf (XIV. Lajos épü-
letekért felel"s f"felügyel"je) a Gobelin-m#helyben tett látogatása során – 
Sébastien Leclerc *,,%-ös metszetén.&

Hogy mindezek mellett milyen veszélyekkel jár a stúdió múltra irányu-
ló fókusza, egy másik kiállítási installációval tudnám illusztrálni. ()*,-
ban a karlsruhei Zentrum für Kunst und Medien Aby Warburg m#vészettör-
ténész születésének *%). évfordulóján kiállította Warburg utolsó éveiben 
készült Mnemosyne Bilderatlas cím# gy#jteményét.' A hatvanhárom panelb"l 
álló sorozat minden tablója önmagában is egy analóg felvételekb"l összeállí-
tott kollázs, amely az antik m#vészet korareneszánszra gyakorolt hatásának 
apró mozzanatait igyekszik tetten érni. Bármilyen magával ragadó is az em-
lékezet vizualizációjának ez a heroikus, az internetes képkeres"ket és mood-
boardokat évtizedekkel megel"z" kísérlete, pusztán egy hallatlanul izgalmas 
m#vészettörténeti pillanat megértését és rekonstrukcióját célozza.
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rendszeres vendégünk), jelenlétük összefügg a tervek gyakori és alapos átné-
zését célzó stúdió- és konstrukt"ri napok rendszerével. A hallgatók és okta-
tók közötti közvetlen, szoros, az órarendi korlátokon túlmutató munkát, az 
ennek helyet adó hallgatói m#terem m#ködését a járványhelyzet az elmúlt 
években ellehetetlenítette, de további meghívott el"adókkal online formában 
elindult az Open lectures sorozatunk. Ezek mellett az Építészet és emlékezet 
Stúdióban megjelent az elméleti megalapozottságot támogató, évente fris-
sül" olvasófüzetünk is.

A rendszer bejáratott m#ködésével lehet"ség nyílhat a stúdió fókuszá-
nak szélesítésére, sok téma és terület felvethet", amelyekkel eddig még nem 
volt lehet"ségünk foglalkozni. Az elmúlt évek romokra fókuszáló feladatai 
mellett eddig kiaknázatlan lehet"ség a közelmúlt építészeti örökségének kér-
dése, e mellett kiemelked" alkotók munkáinak középpontba helyezése éppúgy 
felmerül, mint a táji, természeti lépték# feladatok kidolgozása. Ugyancsak 
fontos megemlíteni a graduális képzés, valamint az aktuális és izgalmas dok-
tori kutatások közti lehetséges kapcsolatokat.

Ezzel szemben a stúdió célja els"dlegesen nem a múlt megismeré-
se, a korábban említett kutatóablakok pusztán apropók, izgalmas, friss meg-
közelítés# tervezési feladatok, amelyeken keresztül a hallgatókat elmélyült 
közös alkotómunkára hívjuk, hogy a komplex megközelítést igényl" tervez"i 
feladatok során felel"s, érzékeny alkotókká válhassanak. A választott felada-
tok sokszor szinte megoldhatatlan rejtvénynek t#nnek, nem lehet megúszni 
"ket, ám ami ennél is fontosabb: állandó állásfoglalásra és értékelésre kész-
tetnek minket jelen korunkkal kapcsolatban.

A stúdiórendszer egyben egy kísérlet is, hogy egyszerre kompenzál-
juk a feladatok er"n felüli összetettségével járó nehézségeket. A stúdiók 
metodikájának az egész Középülettervezési Tanszékre jellemz" fontos része, 
hogy a három stúdióba évente új, elismert küls" építész konzulenseket hí-
vunk meg (()()-ban Kalmár László, ()(*-ben pedig Zombor Gábor DLA volt 

Aby Warburg: Mnemosyne B%deratlas (1929)
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* E/<=>?0:4, Péter: A Vereség. In: E/<=>?0:4, 
Péter: Az olvasó országa – Esszék, cikkek, 
())!–()*,. Budapest: Magvet", ()*-, !+-.

( H@>>@A, Julia (szerk.): Neues Museum Berlin. 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 
())., ----..

! F2B<@B@, Mauro: Berlin Memorial. 
Maurofontana, ()*-. https://www.maurofontana.
eu/post/*-)+%)&,&,++/architecture-berlin-me-
morial (utolsó elérés: ()(*. )-. ),.)

& C@<>6C@, Paulo: Villa Alem. Afasia Archzine, ()*,. 
https://afasiaarchzine.com/()*,/)./valerio-ol-
giati-(-/ (utolsó elérés: ()(*. )-. ),.)

% H=146, Ibolya – SCHULZ, Katalin (szerk.): Európa 
szövete – Web of Europe. Budapest: Dobrányi 
Ildikó Alapítvány, ()*!.

, L=C3=>C, Sébastien: Colbert Visiting the 
Gobelins. The Met. https://www.metmuseum.
org/art/collection/search/!,(*&, (utolsó elérés: 
()(*. )-. ),.)

+ H=63, Axel – BREHM, Margrit – OHRT, Rorberto: 
Aby Warburg – Mnemosyne Bilderatlas. 
Karlsruhe: Zentrum für Kunst und Medien 
Karlsruhe, ()*,.

- Ø/<74, Hilde – ØSTBY, Ylva: Titokzatos memória 
–!A felejtés és emlékezés könyve. Budapest: Park 
Könyvkiadó, ()(), (!--(&*.

. Site Tower International Architectural Ideas 
Competition. ARKXSITE, ()(*. https://www.
arkxsite.com/site-tower-winners (utolsó elérés: 
()(*. )-. ),.)

Hilde és Ylva Østby az emlékezés és memória m#ködését feltáró, Titokzatos 
memória cím#, ismeretterjeszt" könyvükben így írnak az emlékezet és a jöv" 
kapcsolatáról: „A múltra való visszaemlékezésnek önmagában nincs evolúciós 
szerepe. Képlékeny, formálható, megbízhatatlan emlékeink azért ilyen alakít-
hatók, mert nem múzeumi tárgyak, hanem feladatuk van. Az emlékek a jöv%ké-
pünk, terveink, álmaink és fantáziánk feltételei. Minek fektetne energiát a ter-
mészet egy ennyire összetetten, mégis szeszélyesen m$köd% emlékezetbe, ha 
nem lenne életbevágóan fontos szerepe? [...] A túlélést tekintve ugyanis a múlt 
ismerete csak annyiban hasznos, hogy segítségével meg tudjuk jósolni a jö-
v%t. Hibás, képlékeny, mégis eleven emlékezetünk nem jött volna létre, ha nem 
az lett volna a funkciója, hogy él%, alakítható jöv%képet teremtsen bennünk”.( 
Bár az emberi memória pontos m#ködése, a hippokampusz ebben elfoglalt 
szerepe még az fMRI felvételek korában sem ismert, úgy t#nik, a múlt epi-
zódjainak felidézése és a jöv"beli szcenáriók elképzelése, valamint a kreatív 
problémamegoldás hasonló agyi területek aktivitásával jár, s"t, a két tevé-
kenység nagyon is segíti egymást. Mintha Macsek Kata és Ábrahám-Fúrus 
András hallgatóinknak az ARKXSITE ()(*-es nemzetközi pályázatán) els" dí-
jat nyert terve ezt a kölcsönhatást igazolná. A Monsaraz mellett álló egykori 
remetelak megjelölése során az emlékezés aktusát, a m#emlékvédelem kon-
vencióit, a kilátást és a rom kontextusát átértelmez", s"t radikálisan felülíró 
kísérleti megoldás nem véletlenül t#nhetett ki százötvennyolc pályam# kö-
zül a nemzetközi mez"nyben.

A stúdió fejlesztését abban a reményben folytatjuk, hogy a hasonló-
an kiemelked" eredmények, a kiváló hallgatók odaadó munkája és kísérletez" 
kedve, az itt folyó doktori kutatások valamint doktoranduszaink és oktatóink 
témához kapcsolódó pályázati tervei és munkái együttesen képesek lesznek 
hozzájárulni az épített örökség és az emlékezet viszonyával kapcsolatos, 
nagyon is aktuális szakmai diskurzushoz, s"t, tudják árnyalni és alakítani 
azt. A tanszék három stúdiójának szoros – egymást segít", inspiráló és me-
derben tartó – együttm#ködése pedig tovább gazdagíthatja a közösségi terek 
jöv"jének hazai kutatását.

17. Macsek Kata és Ábrahám-Fúrús András 
ARKXSITE pályázati terve (K%átó egy 
régi remetelak környezetében, Monsaraz 
[Portugá#a], I. díj 2021)
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Sz9ke Zita Szonja építészet alapjai 
terve (K%átó, Budapest, József-hegy, 
2020, konzulensek: Fazekas Kata#n DLA, 
Fülöp!Csenge, Sámson Kinga)

Vannay Miklós DLA, Sámson Kinga 
Emlékezet és fenomenológia mint 
tervezésmódszertani eszközök

Mi az, ami állandó, koroktól független és a tervezési koncepció magját adhat-
ja? Az oktatásban nem lehet végs" cél egy esztétikai formanyelv átadása vagy 
kizárólag a konkrét funkciókhoz köt"d" m#ködési rendszerek megmutatása, 
hiszen az esztétika ízlés dolga, mely társadalomhoz, közösséghez, kultúrá-
hoz, helyhez köt"dik, és az egyre gyorsuló változások világában a funkcionális 
m#ködéssel szemben támasztott elvárások is folyton változnak. Vagyis mind 
az esztétikához, mind a funkcióhoz való viszonyunk folyamatos megújulást 
igényel. A megújulás képessége fejleszthet", és a gondolkodásmód, mely erre 
alkalmassá tesz, meglátásunk szerint oktatható. A japán kultúrában például 
az oktatás egyik eszköze az ismétlés. Egy olyan szemléletmódot keresünk, 
egy olyan tervez"i magatartást szeretnénk megtalálni, amelynek nem kell al-
kalmazkodnia a folytonos változásokhoz, hisz túlmutat rajtuk.

Az emlékezés tapasztalata állandó, mindig volt és mindig lesz – leg-
alábbis amíg van kinek emlékezni –, mindössze a tárgya változik. A folyamat 
els"sorban kollektív és közösségi, hisz annak környezete nem az egyénhez, ha-
nem korhoz, helyhez köt"dik. Amikor egy emlék megszületik, legtöbbször nem 
csak a mienk, hanem kiterjedt kulturális környezetbe ágyazódva összeköt ben-
nünket másokkal. Például bizonyos könyvek vagy filmek – mint a Gy$r$k Ura 
vagy a Star Wars – szinte egy teljes generáció számára meghatározó gondolati 
környezetet teremthetnek vagy alakíthatják is azt. De ezek a küls" meghatá-
rozók adott id"szakra jellemz" tevékenységekhez is köt"dhetnek, mint példá-
ul a gördeszkázás, kosarazás a lakótelepen, vagy diszkózás. Az utóbbi esetekben 
látható, hogy az emlékekhez kapcsolódóan megjelennek a kollektív környezet 
fizikai színterei is. Viszont az emlékezést egyéni és személyes élményként éljük 
át. Leger"sebb emlékeink fiatal korunkban születnek. Ezek az emlékek végigkí-
sérnek minket egész életünkön, meghatározó részünkké válnak. Ezekhez a korai 
emlékeinkhez a legalapvet"bb érzések társulnak, mint a félelem, az öröm, az 
egyedüllét, a boldogság vagy a szeretet. Az emlékezet az emlékezés tárgyán 
túl mindig köt"dik egy hangulathoz és térhez is. Vagyis az emlékezés mind 
téri, mind érzelmi kivetüléssel rendelkezik. A terekhez f#z"d" tapasztalásain-
kat különböz" érzékszerveinkkel szerezzük, ezeket elraktározzuk. A tapintási, 
szaglási, látási vagy akusztikus ingerek által könnyen el"bukkanhatnak régebbi 
emlékeink, melyek a térben megélt szituációt érzelmekkel gazdagítják. A téri 
jellemz"k ebb"l a szemszögb"l tekintve fontos szerepet kaphatnak a terve-
zésben, tudatos, érzékeny alkalmazásukkal er"s benyomásokat gerjeszthetünk.

Felmerül a kérdés, mik azok az alapvet" tényez"k, melyek az adott 
terek esetében az egyéni emlékezetet el"hívják,  összekapcsolva minket  
megélt élményeinkkel. Építészhallgatókkal tervezési feladatoknál  
ezeket a hatásokat gyakran inspirációként, alapvetésként alkalmazzuk,  
segítségül hívva a kortárs képz"m#vészet, irodalom és filmm#vészet  
világát, mivel ezek szintén kollektív emlékezetünk részét képezik.  
A képz"m#vészeti vagy filmm#vészeti utalások, irodalmi képek, hangu-
latok használata egyéni, élmények el"hívására alkalmas eszközzé válik.  



%!%( Ezen eszközök használatával próbáljuk megélhet"vé, befogadhatóvá, él-
ményszer#vé alakítani a hallgatók építészeti alapvetéseit. A kortás képz"m#-
vészet is egyre inkább törekszik az azonnali befogadhatóságra, a m#alkotás 
megélhet"ségére, mint Olafur Eliasson monokróm szobája vagy szivárvány-
installációja, illetve e környezetvédelemmel foglalkozó folyóinstallációja és 
zöld folyója, melyek korábbi megtapasztalásokra építve keltenek a megél-
tekhez hasonló benyomást az egyes szemlél"kben. Ez a fajta érthet%ség az 
építészetnél talán még fontosabb, hisz a galériákba, múzeumokba szám-
#zött képz"m#vészettel ellentétben az építészettel minden nap találko-
zunk, elmegyünk mellette, dolgozunk vagy tanulunk benne, esetleg kikapcso-
lódunk, tehát hétköznapi módon, a használat, a bejárás során tapasztaljuk 
meg annak hatásait. Ennek következtében ezen hatásnak egyetemlegesnek 
(vagy legalábbis egy tágabb kulturális körnek szólónak), természetesnek kell 
lennie. Egy épület megismerése nem követelhet a látogatótól különleges is-
mereteket vagy speciális felkészültséget. Egyszer#en és elemi módon kell 
hatnia. A tervezés során olyan alapeszközök használhatóak, mint a fény, a té-
rarányok, a textúra, a hangok vagy az illatok. Ezek együttese er"s atmoszfé-
rát teremthet, amely a koncepció alapvetése nyomán képes szoros kapcsola-
tot alkotni a tervez" és az épület használói között.

Az emlékbéli helyzetekben közös, hogy mitikussá vagy toposzokká vál-
hatnak a közösség tagjai számára, er"s, megélt karakterük, illetve a közös 
élmények kapcsán. Labirintusban ugyan nem sokszor fordulunk meg, ennek 
ellenére a mesék, a történetek által éles kép rajzolódhat ki bennünk, amely az 
elveszettség, a felfedezés er"teljes élményével társul. Egy s#r# erd" képében 
is megjelenik a bolyongás, bizonytalanság és a rácsodálkozás érzése. A lomb-
koronán átsüt" fény, a fák közül el"bukkanó tisztás, a kitárulkozó téri világ 
mindig er"teljes érzelmi többlettel gazdagítja az átélt téri helyzeteket. Ezek 
az élmények kés"bb elementáris hatást válthatnak ki bel"lünk a minket kö-
rülvev", hasonló helyzetek észlelésekor. A tervezés során használhatjuk az 
emlékekhez társuló élmények el"hívásának ezt a hatását. Célunk, hogy saját 
emlékekb"l kiinduló, élménygazdag építészet keresésére ösztönözzük az erre 
fogékony építész hallgatókat.

Képsor Baráth Éva Rajz és terv munkájából  
(2016, konzulens: Vannay Miklós DLA)

Képsor Bognár Me#nda Rajz és terv munkájából 
(2016, konzulens: Vannay Miklós DLA)

Képsor Horváth Marica Rajz és terv munkájából 
(2014, konzulens: Vannay Miklós DLA)

Képsor Sz:ágyi Norbert Rajz és terv munkájából 
(2016, konzulens: Vannay Miklós DLA)
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Leselked9 (fotó: Biri Balázs)

Major Zoltán A transzkulturális mecset 
Kulturális referenciák keveredése 
a ljubljanai Iszlám Vallási és Kulturális 
Központ épületében

T61-;454(<: Szabó Levente DLA

Doktori kutatásomban a különböz" kultúrák együttélésének építészeti kö-
vetkezményeit vizsgálom. Bizonyos esetekben a megvalósult építészeti 
eredmény nem tudatos következménye az együttélésnek. Ugyanakkor meg-
figyelhet"k olyan kezdeményezések is, amelyek a kulturális különbségeket 
tudatosítva, azokra reagálva alakítanak ki új tereket és funkciókat. Ezekben 
az esetekben az együttélést kifejez", azt értelmez" új téri világ jön létre. 
Ennek a jelenségnek fontos példája a Bevk Perovic Arhitekti építésziroda ál-
tal tervezett, tavaly átadott ljubljanai Iszlám Vallási és Kulturális Központ, 
amely a modern szlovén állam els" hivatalos mecsete. A szöveg elején ösz-
szefoglalom a projekt céljait, valamint bemutatom azt az eszközrendszert, 
amelyet az építészek alkalmaztak a tervezés során; a bemutatásban hosz-
szabban kitérek a kupolára, amelynek tervezési folyamata kifejezi a tervez"k 
hozzáállását a feladathoz; végül igyekszem röviden értékelni az eredményt.

 A projektben ugyan egy konkrét vallás szakrális terének létrehozása 
volt a cél, de a városon belüli lehetséges szerepe miatt jelent"sége túlmutat 
azon, hogy az iszlám közösség saját vallási épülettel gyarapodott. Az épü-
letegyüttes egyes elemei kapcsolatot keresnek a sz#kebb és a tágabb kör-
nyezettel. Nem elzárt, a város többi részét"l függetlenül m#köd", csupán 
muszlimok által használt terület megalkotása volt a cél. A mecset mellett 
olyan közteret szerettek volna létrehozni az alkotók, amely központi szerepet 
tud betölteni a környék életében. A létrejött köztér feladata el"segíteni a kü-
lönböz" kultúrák békés kapcsolatát, együttes jelenlétét. Ez a m#ködésmód 
segítheti a többségi társadalom és az iszlám kisebbség találkozását, meg-
ismerkedését, és ennek köszönhet"en könnyebbé teheti az együttélést. Az 
épület számos kulturális köt"déssel rendelkezik, amit"l a tervez"k azt várják, 
hogy az a különböz" társadalmi csoportok számára egyaránt értelmezhet"vé 
és elfogadottá válik, ilyen módon pedig elkerülhet", hogy a terület kiszakad-
jon a város kulturális és térbeli szövetéb"l. 

 Az el"képek egy része köt"dik az iszlámhoz, a többi pedig a szlovén 
vagy a tágabb értelemben vett európai kultúrához, a különböz" el"képek azon-
ban nem csupán egymás mellett, hanem egymást áthatva jelennek meg. A ter-
vez"k nem csupán használták a kulturális referenciákat, hanem személyes 
megközelítésükön keresztül újra is értelmezték azokat. Ezen folyamat legki-
fejez"bb eleme a kupola, amely az épületegyüttes központi eleme – fizikai és 
szimbolikus értelemben is. A legtöbb jelentéstartalmat és kulturális utalást 
ez az építészeti elem s#ríti magába. Egyszerre árulkodik a tervez"k vallással 
kapcsolatos gondolatairól, az iszlám tradíciókról, a helyr"l és a korról, amiben 
készült. Az építészek szerint a vallást az ember magában hordozza, és nem 
épített struktúrákhoz köt"dik, a kupola törékenysége, anyagtalansága és bel-
s" térbe helyezése általános értelemben fogalmazza meg a hit szellemiségét 
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eredetileg egy tradicionális megjelenés# mecsetet szeretett volna építeni, 
amelyben felismeri a saját maga identitását. A közösség vezet"je és a pro-
jekt finanszírozói, illetve a pályázat zs#rije azonban mást láttak követend" 
útnak. Az épület iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy milyen módon 
képzelhet" el az együttélés a többségi társadalommal. A helyi iszlám legyen 
haladó, kortárs és európai, lehet látható, de ne legyen túl provokatív. A kupo-
la elrejtése, a mecset bejáratának udvari elhelyezkedése és a minaret megje-
lenése körüli viták az egykori református templomok és zsinagógák m#ködé-
sére és a mögöttük lév" társadalmi konfliktusokra emlékeztetnek. A kupola 
kialakítása, a megközelítés módja kifejezi, hogy habár a projekt céljai el"-
remutatók, az iszlám kultúra elfogadása közel sem valósult még meg egé-
szen a többségi társadalomban.

 A projekt nemcsak a jelenlegi állapotokra reagál, hanem egy jöv"beli, 
elképzelt idea megvalósulási kísérletének is tekinthet". Narratívát kínál a kö-
zösség számára a társadalmon belüli szerepére vonatkozóan. A kísérlet sike-
rességér"l, arról, hogy a mecset tekinthet"-e az iszlám szlovén építészet els" 
sikerrel megvalósult alkotásának, megfelel"en fejezi-e ki a jöv"beli szlovén 
muszlimok identitását, illetve a terület valóban tud-e a város köztereként 
m#ködni, csak az elkövetkezend" évek adnak majd választ.

Ima el9tt (fotó: Biri Balázs) Kupola a bels9 térben (fotó: Biri Balázs)

és intimitását, ezért a kupola az egész épület legkönnyebb eleme. Egy textil-
lel fedett függesztett acélszerkezet, amely kívülr"l nem látható, a mecsetbe 
érkez" imádkozó útvonalának utolsó állomása. A hagyományos kupolákkal el-
lentétben ez nem egy tartószerkezet, hanem csupán egy súlytalan felület, ezt 
fejezi ki a Buckminster Fuller-féle kupolakialakítás. Az Yves Klein-kék hasz-
nálata és a kupola lebegése együttesen értelmezi újra a tradicionális iszlám 
építészetet, amelyben a kupola az eget szimbolizálja, továbbá az anyagához 
kapcsolódó fontos kulturális referenciát a *%. századi perzsa sátormecsetek 
jelentik, amelyeket a hadseregben szolgáló katonák használtak a hadjáratok 
során. A szlovén muszlimok élethelyzete hasonló, nagyrészük bevándorló és 
ilyen módon a vándorlás a létükbe ágyazott. A tervez"k a sátor terének intim 
és meghitt hangulatát idézik meg.

A kupolán túl számos más építészeti elemben – de még a telepítés-
ben is – tetten érhet" a kulturális keveredés és az el"képek tervez"k általi 
szabad újraértelmezésének igénye. Az épületegyüttes teljesíti az eredeti cél-
ját, és valóban a kulturális referenciák kortárs interpretációjának tekinthet". 
Modern és szlovén, ugyanakkor tradicionális és iszlám is. A szlovén-musz-
lim álom. A tervezés alatt az építész és a muszlim közösség között felme-
rült konfliktusok azonban árnyalják ezt az idealisztikus képet. A közösség 

Mecset és minaret (fotó: Biri Balázs)
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A nagylépték# mérnöki szerkezetek jól szemléltetik, hogy a folyók és fo-
lyamok id"szaki áradásait csak bonyolult és igen drága védm#vekkel lehet tény-
legesen kordában tartani. Ugyanakkor Matthew Tucker! az antropocén kor ter-
mészetes vízfolyásokra gyakorolt tájalakító tevékenységét a következ"képpen 
jellemezte: „Ami egykor a tavak, vizes él"helyek és folyók mozaikjain keresztül 
volt összekötve, az ma már az ember által mesterségesen létrehozott vízsza-
bályozási infrastruktúrák által a víz kivonására, elvezetésére, visszatartására 
és továbbítására szolgáló hiperobjektumként értelmezhet".”"  Az elmúlt két év-
század során létrehozott tájformáló tevékenységeknek köszönhet"en a folyó-
vizek mozgását túlnyomórészt már nem az éghajlat és a geomorfológia szabá-
lyozza, hanem a kollektív társadalmi-kulturális értékek, valamint a hidrológiai 
tevékenységet együttesen befolyásoló politikai és gazdasági eszközök. 

Az ipari forradalom során Magyarországon is jelent"s folyószabályozás 
formálta át az alföldi táj egykori lápos, mocsaras karakterét. A mára javarészt 
monokultúrás mez"gazdasági táblákkal t#zdelt, mozaikos puszta és az Alföldet 
átszel", eredeti hosszához képest kétharmadára csökkentett Tisza a *.. szá-
zadi lecsapolások és árvízvédelmi beavatkozások eredménye. A korábban id"-
szakosan vagy állandóan víz borította vidékek váltak teljesen ármentessé és 
megtelepedésre alkalmassá. Az árvízszint – szabályozási munkáknak köszön-
het" – általános emelkedése miatt magas befogadói vízállásnál csak szivaty-
tyútelep építésével lehetett elvezetni a káros belvizeket. A *.-(). század for-
dulójára a Tisza völgyében az árvédelmi töltések és a nagyobb belvízlevezet" 
csatornák találkozásánál már több mint ötven helyen megjelent a folyópartok 
jellegzetes építménye, a magas téglakémény#, g"züzem# szivattyútelep.$

Háy Károly László: Kubikusok, #nómetszet 
(fotó: Rippl-Rónai Múzeum)

Nagy Mercédesz Mesterséges 
hullámterek objektumai a tájban

T61-;454(<: Vannay Miklós DLA

A doktoriiskola második évének Térfoglalás mottójához kapcsolódóan a *.. 
századi folyószabályozások épített örökségével foglalkoztam – a tematikus 
években szület" dolgozatok terjedelmi korlátait figyelembe véve – els"sor-
ban az egykori belvízátemel" szivattyúházak jöv"jére fókuszálva. A kutatás 
folytatásaként az egyéni disszertációs szakaszban továbbra is nagymérték-
ben a magyarországi folyószabályozásokhoz kapcsolódó épített örökséggel 
szeretnék foglalkozni, azonban az el"z" két félévhez képest más, tágabb 
perspektívából szemlélném azt. A folyószabályozás következtében átalaku-
ló tájkaraktert, illetve a mesterségesen kialakított, kontrollált vízellátáshoz 
kapcsolódó m#tárgyakat és szivattyúházakat vizsgálnám a *.. századtól nap-
jainkig. A gátak, töltések különleges határhelyzetet képeznek az ember által 
megm#velt táj és a megmaradt természetes hullámtér között. Izgalmas kihí-
vásnak ígérkezik egy elmúlt kor lenyomataként a tájban álló objektumokkal 
foglalkozni az Építészet és emlékezet Stúdió keretein belül.

Az emberiség térfoglaló, tájalakító tevékenysége, a természetes vízfo-
lyások szabályozása több ezer éves múltra tekint vissza. Az els" emberi civi-
lizációk létrejöttét és fennmaradását alapvet"en a víz és annak kontrollálása 
határozta meg. A természeti er"k megzabolázásában szerepet játszó gátak 
évszázadokig meg"rizték jelent"ségüket. Az *+%)-es évekt"l – az ipari for-
radalom idején – a tudományos és mérnöki tevékenység fejl"dése soha nem 
látott méret# gátak létrehozását eredményezte. Az *.))-as évek elején már 
évente legalább harminc gát épült meg, és ez a szám az *.%)-es évekre évi 
kétszázötvenre emelkedett világszerte. 

Hoover-gát – Az építkezés 1934. február 
24-én (fotó: The United States Bureau of 
Reclamation)

Dnyeperi vízer9m% – Az építkezés 1930 
körül
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visszaszabályozása? Milyen összefüggésben van a megváltozó tájhasználat-
tal az épített örökség jöv"je? A folyószabályozásokhoz köt"d", tájba illesz-
ked" hazai épített örökség egyedülálló, a szivattyúház épülettípusa pedig 
különböz" városi helyzetekben is megtalálható, hiszen a települési vízellátás 
biztosításában már az ipari forradalom kezdetét"l, a szénf#tés# g"zgépek 
alkalmazása óta fontos szereppel bír.# Az ilyen jelleg# ipari épületek újrahasz-
nosítási kísérleteinek példái rendkívül változatosak, azonban a magyarorszá-
gi épületállomány esetében nehezen képzelhet" el az a típusú funkcióváltás, 
amely egy városi környezetben álló épületnél jól m#ködik. Magyarországon 
ezek az épületek régen a mocsaras, belvizes területek lecsapolásában vettek 
részt. Két világ határán álltak a megm#velt és a természeti tájat elválasztó 
töltések mentén. Most, hogy technológiájuk elavult, üresen állnak a tájban, 
mint saját maguk „emlékm#vei”. De vajon mit lehet velük kezdeni? & 

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021 
(fotó: Nagy Mercédesz Erika)

A Skjern folyó az 1960-as években történt 
szabályozást követ9en és az 1987-2002 
közötti helyreá"ítás után (fotó: Johansen 
Skovsted Arkitekter)

A maga idejében az innováció és a fejl"dés szimbólumát jelent" épü-
letállomány g"züzem# technológiáját túlnyomórészt már az *.,)-as évekre 
felváltották az elektromos gépek, a meglév", karakteres, egy- vagy kétkémé-
nyes épületállományt fokozatosan bezárták. Az eredeti funkciójuk megsz#né-
sével a még fennmaradt objektumok legtöbbje mára ipari m#emlék. 

Az egykor áldásosnak tartott árvízvédelmi beavatkozások során le-
csökken" hullámárterek a (*. század környezeti problémáival összefüggés-
ben továbbra is folyamatos kihívást jelentenek. A vízgazdálkodáshoz köthet" 
problémakör hazánkban is egyre jelent"sebb, éppen ezért számos tanulmány 
és törekvés érvel a vízfolyásaink meg- vagy visszaváltoztatása mellett, esze-
rint a fenntartható tájhasználat bizonyos mértékben teret kell, hogy biztosít-
son a folyók természetes vízjárásának.% 

Ezzel összefüggésben a következ" (táj)építészeti kérdések merülhet-
nek fel: Milyen következményei vannak napjainkban az elmúlt százötven év 
radikális tájalakításának? Vajon a mai kor kihívásaival szemben hogyan tehet" 
fenntarthatóvá a több mint százéves rendszer? Az egykor tisztán gazdasá-
gi érdekeket kiszolgáló, mára használaton kívül álló épületállomány hogyan 
m#ködhetne újra a jöv"ben? Hasznosításának lehet-e katalizátora egy fenn-
tarthatóbb vízgazdálkodási mód kialakítása, a folyók vízjárásának meg- vagy 
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* Matthew Tucker a Minnesotai Egyetem 
Tájépítészeti Tanszékének adjunktusa. F" 
kutatási területei az ún. antropocén kor tár-
sadalmi-ökológiai narratívái és a lehetséges 
új kritikai tervezési diskurzusok, valamint 
gyakorlati megoldások, mégpedig olyan 
fogalmak nyomán, mint a természet utáni 
környezetvédelem, a hiperobjektumok, a vá-
rosi új ökoszisztémák, a gyártott ökológiák 
vagy épp a tájprotézisek. B"vebben a ku-
tatásról: http://www.professortucker.org/
hydrosocial-territories-of-the-anthropo-
cene (utolsó elérés: ()(*. )&. )-.).

( Tucker gondolatai a ()*-. ).. *!-*%. között 
tartott Fresh Water: Design thinking for inland 
water territories cím# konferencián hangzottak 
el. B"vebben a konferenciáról: https://susta-
inability.illinois.edu/events/fresh-water-de-
sign-thinking-for-inland-water-territories/ 
(utolsó elérés: ()(*. )&. )-.).

! D8B;@ Sándor – F=DE> László – V010/ 
István: A verítékes honfoglalás. A Tisza szabá-
lyozás története. Budapest: Vízügyi Múzeum, 
Levéltár és Könyvgy#jtemény, *..,, *!+-*&).

& Hazai folyókhoz kapcsolódó renaturalizációs 
törekvések: LIFE programme – Legel"tavak, 
Restoring Europe’s Rivers, Rewilding Europe, 
JOINTISZA.

% S56<?, Danis: Industrial archeology: conversion 
of pumping stations. The Architectural Review, 
*.+(. május, !(&-!(-, !(&.

, A Duna mellett, a Gemenci erd" környezeté-
ben található Lankóci szivattyútelep például 
kiállítóhelyként m#ködik és az országos Kéktúra 
egyik pecsétel" állomása, de a Körös mentén is 
több ilyen pont lelhet" fel. Ezekben az épü-
letekben általában a régi gépek és egy kisebb 
víztörténeti kiállítás is megnézhet". A jelen 
kutatás során feltérképezett szivattyúházak 
közt azonban kivételes, ha valamelyiket 
többé-kevésbé új tartalommal sikerül meg-
tölteni. Ilyen az *.)(-ben épült, Mez"túron 
található peresi szivattyúház, mely a Körös-
völgyi Természetvédelmi Terület bemutatóhá-
zaként funkcionál a Körös Peresi-holtágánál.

+ A projektr"l b"vebben: https://johansenskovs-
ted.dk/projects/SKJERN-RIVERTransformation-
of-three-pump-stationsLocation-Skjern (utolsó 
elérés: ()(*. )(. (!.).

Az elmúlt tíz évben Észak-Európában létrehozott, m#köd"képes model-
lek közül a dániai Skjern folyó három szivattyúházát emelném ki. A ())(-es 
folyómeder-helyreállítás eredményeként egy évtized alatt újraéledt termé-
szeti terület vonzó turisztikai célponttá vált. Ezzel egyid"ben a három, *.,)-
as években épült szivattyúépület hasznosításának kérdésköre is el"térbe ke-
rült. A különböz" méret# és formájú, a ,)-as évek építészeti szellemiségét jól 
tükröz", a tájban robosztus beton kubusként megjelen" ipari épületek felújí-
tása és átalakítása a dán Johansen Skovsted Arkitekter stúdió tervei alapján 
valósult meg ()*%-ben.' 

A három szivattyútelep föld feletti részének újragondolásával és ki-
egészítésével kiállítási tereket, a homlokzat több helyen történ" megnyi-
tásával beltéri és kültéri kilátópontokat hoztak létre. A projekt jól példázza, 
hogy a „negatív építészeti örökség” – ahogyan a Johansen Skovsted Arkitekter 
építészei hivatkoznak rá – átalakulása célzott módon közvetítheti, hogy egy 
elmúlt kor tájformálása visszafordítható, az épített örökség továbbírha-
tó a kortárs átértelmezés során, valamint új, kiegészít" funkciók segítségével. 

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, 
Ringkøbing-Skjern, Dánia (fotó: Rasmus Norlander)

http://www.professortucker.org/hydrosocial-territories-of-the-anthropocene
http://www.professortucker.org/hydrosocial-territories-of-the-anthropocene
http://www.professortucker.org/hydrosocial-territories-of-the-anthropocene
https://sustainability.illinois.edu/events/fresh-water-design-thinking-for-inland-water-territories/
https://sustainability.illinois.edu/events/fresh-water-design-thinking-for-inland-water-territories/
https://sustainability.illinois.edu/events/fresh-water-design-thinking-for-inland-water-territories/
http://www.legelotavak.hu/hu
https://rewildingeurope.com/rewilding-in-action/wilder-nature/?gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6BuH2kKmj6BuaOoNFhMmX-cUpVru_Fv7d6bPrp_DBLMUn2q1L2c4mRoCHrQQAvD_BwE
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza
https://johansenskovsted.dk/projects/SKJERN-RIVERTransformation-of-three-pump-stationsLocation-Skjern
https://johansenskovsted.dk/projects/SKJERN-RIVERTransformation-of-three-pump-stationsLocation-Skjern
https://johansenskovsted.dk/projects/SKJERN-RIVERTransformation-of-three-pump-stationsLocation-Skjern
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ezért a tervpályázati kiírás – a várt társasági élet eléréséhez szükséges prog-
ram meghatározó el"mozdítása érdekében – a hagyományos fürd" funkció 
megtartása mellett könyvtár elhelyezését írta el". Azonban mi úgy véltük, 
ahhoz, hogy az épület közösségi szerepét igazán be tudja tölteni, az újabb 
közfunkció megjelenése nem lesz elegend". 

Napjainkban is meghatározónak érezzük Walter Gropiusnak azt – az 
*.,--as Apollón a Demokráciában! cím# könyvében megfogalmazott – gondo-
latát, miszerint a túlságosan is a technológiára és a funkcionális igényekre 
épít" társadalmunkban nagy szükség van arra, hogy hangsúlyozzuk: világunk 
még mindig az ember világa. Az építészet célja alapvet"en az, hogy új élette-
ret teremtsen az ember számára, térbeli összefüggései által gazdag életet 

Deichler Tímea Gondolatok a Grössling 
fürd! rekonstrukciós pályázatáról

Pozsony város önkormányzata, valamint a MetropolitnF InGtitút Bratislavy 
()() tavaszán nyílt, kétfordulós nemzetközi pályázatot hirdetett a száz-
huszonöt éves Grössling fürd" felújítására és könyvtári funkcióval való b"-
vítésére.$A történelmi épület jellegzetességei, valamint a fürd"k évezredes 
hagyományai egyaránt meghatározták a kiírást, a tervezési folyamatunkat 
és a Jakab Dániellel benyújtott, negyedik díjas pályam#vünket. 

A fürd"k a közösségi élet jelent"s színtereiként jelentek meg, ennek 
okán a Grössling fürd" revitalizálásának egyik alapvetése ennek a funkció-
nak az er"sítése volt. Pozsony városában a fürd"kultúra kevésbé hangsúlyos, 

Térmetszet
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Az egykori n"i fürd" melletti, keskeny, sikátorszer# bels" udvarra nyíló 
homlokzat ablakait és az el"ttük lév" udvart az évek során megsz#ntették, 
beépítették. Tervünkben – az udvart kísér" egykori finom határvonal állapo-
tának részbeni helyreállításával és kortárs újraértelmezésével – fedett pasz-
százst hoztunk létre. Úgy véltük, hogy ezen a küls" köztér folytatásaként 
létrehozott passzázson keresztül a fürd" és a könyvtár határai elmosód-
nak, a funkciók évezredes hagyományai és értékei egymással egyesülve szí-
nes, izgalmas közösségi teret eredményeznek. Ezen az *-.%-ös és az *.*&-es 
épületrészek határán létrehozott kortárs köztéren nemcsak funkcionálisan, 
hanem történetileg is összetett, pulzáló, élettel teli hely jön létre.

hozzon létre, ellentétben az elmúlt évszázad gyakorlatával, mely sokkal in-
kább kisméret#, leválasztott tereket teremtett a számára. Gropius javasla-
ta szerint a tervezési munkáink során els"sorban az ember és ember, illetve 
az ember és környezete közötti kapcsolat vizsgálatát kell el"térbe helyezni, 
mely azonban nem új igény, sokkal inkább az építészeti, építési alapvetések-
hez, célokhoz való visszatérés.   

Az emberi kapcsolatok, illetve környezetünkkel való kapcsolatunk er"-
sítéséhez fontosnak érezzük az épületek zárt helységeinek, küls" felületei-
nek megnyitását, a környez" közterületekkel való közvetlen kapcsolatának 
kialakítását, illetve azt, hogy ez a környezet maga is bevonódjon a város éle-
tébe. A Grössling fürd" jelenleg a szomszédos épületekhez hasonlóan zárt  – 
nincs, ami becsábítaná a potenciális látogatókat, a környéken leginkább csak 
gyorsan keresztülhaladnak az emberek, nincsenek megállásra késztet" he-
lyek. A tervezés során nem csupán egy jó fürd" és egy jó könyvtár létrehozása 
volt a célunk, azt kerestük, hogyan tudják a funkciók egymást, az épületet 
és a városrészt magát is er"síteni, fejleszteni, megtölteni élettel. Ezért az 
egyes funkciók jelenlétét összefonódó, él" és intenzív kapcsolatként képzel-
tük el, melyhez az épület saját történetében találtuk meg az inspirációt.

A Grössling fürd" épületegyüttese az elmúlt százhuszonöt évben folya-
matosan b"vült, ezáltal karaktere, hangulata is alakult. A kiírók az *.*&-ben 
átadott karaktert jelölték meg a fürd" fénykorának, számukra legkedvesebb 
állapotának. Az épületet különböz" id"szakokban bemutató terveket vizsgál-
va mi is az akkori térstruktúrát és m#ködési modellt találtuk a legtisztábbnak, 
ezért arra törekedtünk, hogy annak pozitívumait minél jobban megismerjük és 
láthatóvá tegyük a jelen kort kiszolgáló karakter kialakításakor. Az *.*&-es 
állapot meghatározó örökségét idézi fel tervünkben a terek struktúrája, a köz-
tük lév" kapcsolat, az atmoszférájuk és mindehhez kapcsolódva az egykori 
n"i fürd" melletti bels" homlokzat helyreállítása is.

Az 1914-es á"apot öröksége Földszinti alaprajz
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Látványterv a könyvtoronyról, a kéményr9l 
és a könyvtérr9l

A Grössling fürd" komplexumában minden az id" múltával hozzáadott 
épületrész más korszakot és stílust képvisel. A programban foglalt igényeket 
az épület méretéb"l adódóan jelenleg nem tudja kielégíteni. Az új elemek, ki-
egészítések kialakításakor a célunk az volt, hogy folytassuk a Grössling fürd" 
történetét, beavatkozásaink mind formájukban, mind anyaghasználatukban 
kapcsolódnak örökségéhez. A fürd" szimbolikus városképi elemére, a kémény-
re utal az új tömegként megjelen" több szintes könyvtorony, mellyel célunk 
az új funkció egyértelm# jelzése, valamint a könyvtár és a nyilvános, kulturá-
lis tér bejáratának meghatározása volt.

A kémény és a kazánház tégla anyaga, szerkezete különleges han-
gulatot teremt. Ez ihlette tervünkben az új elemek burkolatának anyagát. 
Azonban amíg a történeti részek téglakötése, tömörsége sokkal súlyosabb 
érzetet kelt, addig az új részek perforált homlokzatai fátyolszer# rétegként 
jelennek meg. 

A kihívás, amellyel a Grössling fürd" kapcsán találkoztunk, az elmúlt 
évben több pályázati munkánk során is visszaköszönt. A Budapest Diákváros – 
Nagyvásártelep és Környezete tervpályázat csarnoka, valamint a Kommentár 
Alapítvány Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ tervpályázat histo-
rizáló épülete esetén is az volt a f" célunk, hogy a történeti épületek tereinek 
karakterét, atmoszféráját az újrahasznosítás során ne csak meg"rizzük, ha-
nem minél inkább elérhet"vé, átélhet"vé tegyük napjaink használói számára. 

* Gropius, Walter: Apolló a demokráciában. 
Budapest: Corvina Kiadó, *.-*, *!.

Látványterv a passzázs multifunkciós 
közösségi terér9l



+*+) Racskó Anna, Szabó Petra,  
Vörös-Grigoriu Eszter Csillagösvény

TDK-dolgozat 2020 
K8.5/04.': Szabó Levente DLA

TDK III. helyezett 2020

A bicskei Galagonyás dombon elterül" egykori Hegyikastély kertje 
mára már inkább erd", a régen itt álló épületekb"l pedig már csak 
romok maradtak. A terület báját a rejtett elhelyezkedés adja, az 
egykori kastélypark szövevényes növényzetének s#r#jében buk-
kanhatunk az elhagyatott romokra, melyek mára már majdnem 
teljesen elenyésztek. 

Az épületromok elhagyatottsága inspirált minket. Nem kí-
vánjuk teljesen megnyitni ezt a kis titkos kertet a turisták el"tt, 
hanem meghagyjuk rejtett, nehezen megtalálható, keresend" 
kincsként. Magukat az épületromokat csupán minimális helyre-
állítási és beavatkozási munkálatokkal szeretnénk biztonságossá 
tenni, meghagyva azokon az id" és a történelem lenyomatait.

Az egykori funkcióval összhangban szeretnénk a csillagászat 
tematikáját ismét a terület er"s rétegévé formálni. Az amat"r csil-
lagászati megfigyelésekhez és az égi jelenségek kémlelésében való 
elmélyedéshez zavartalan, sajátos környezetet teremthet ez a kert. 

Programunk f" koncepciója három különböz" jelleg# és né-
z"pontú csillagmegfigyelésre alkalmas tér megformálása és kiala-
kítása. Egy csillagösvényt jelöltünk ki, amely a látogatót a három 
megfigyel"pont felé vezeti. A mauzóleum romjának központi teré-
ben elhelyezend" tükörfelületen állva, lefelé tekintve is fürkész-
hetjük az égbolt egy, a mauzóleum falaival keretezett szeletét. Ha 
az egykori csillagda épületének csonka tornyát biztonságossá tet-
tük és kilátószer# csillagvizsgálóvá alakítottuk, a torony vissza-
nyeri eredeti funkcióját. A fák fölé magasodó szemlél" el"tt teljes 
rálátás nyílik az égre. A harmadik kilátópont pedig egy új, jelszer# 
elem az erd"ben, amely az arra fogékony látogatót a saját lencsé-
jén keresztüli kozmikus utazásra invitálja.

A cs$agvizsgáló torony nappal
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A k:átópont belülr9lA k:átópont betonmakettje
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A Cs$agösvény helyszínrajzaA mauzóleum romja éjjel



+++, Vörös-Grigoriu Eszter Új szakrális hely 
a Kapisztrán téri egykori Mária 
Magdolna-templom romterületén

Komplex terv 2020/2021 
K8.5/04.': Szabó Levente DLA

A tervem helyszíne – a Kapisztrán tér – gazdag történeti múlttal 
rendelkezik. Itt állt a Budai Vár legrégebben épült temploma. A ta-
tárjárás utáni alapítástól az *.%)-es évekbeli lebontásáig minden 
korszakon, korstíluson át alakult a tér és a templom arculata, 
amelynek ma már csupán a Mária Magdolna-toronyként emlegetett 
része áll. Tervemben a múltbeli rétegz"déseket igyekeztem feltárni, 
illetve – egy-egy múltbeli állapotot, periódust kimerevítve – emléket 
állítani azoknak.

Különböz" térbeli és id"beli rétegekben közelítettem meg  
a helyszínt, kívülr"l befelé haladva id"ben is egyre mélyebbre ás-
tam. A Kapisztrán tér a legtágabb burok, beljebb haladva egy s#r#, 
zöld szövetben találjuk magunkat, amely az épületet övezi. A zöld 
kert határait a barokk kori ferences kolostor kerítésvonala jelölte 
ki. Még beljebb haladva az itt feltárt romokat tekinthetjük meg 
– véd"tet" alatt. Mivel minden periódus egyidej# bemutatása ne-
hézkessé tenné az értelmezést, csupán a gótikus periódus kontúr-
ján belüli romok kerülnek bemutatásra. 

Végül legbelül, az id"ben is legmélyebbre ásva, találjuk  
a kápolnát. Az épület funkciója utal az eredeti funkcióra. Az egy-
kori kápolna, a történeti kiindulópont a templom els" periódusa 
volt. A romfalakra épül" kápolna járószintje megegyezik az erede-
ti járószinttel. A kápolna tégláról téglára épül fel, folytatva azt 
az építési módot, amivel a korábbi szerkezetek készültek. A tég-
la anyaghasználat homogenitása érdekében poroszsüveg födém 
zárja le a teret. A falszerkezet egynem#ségét megtartó merevítés 
hagyományos módon, falköt"vasakkal biztosított.

A kápolna az elvonulás, az elcsendesedés helye, ez a tevékeny-
ség pedig viszonylag sötét bels" teret kíván. Kizárólag a Kapisztrán 
tér fel"li homlokzati hasítékszer# ablakán jut be fény, továbbá  
a szentély feletti kürt"szer# üvegtet" is ad némi megvilágítást  
a szentélynek, kiemelve azt.

Keresztmetszet, háttérben 
a Mária Magdolna-torony
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Makett Az egykori Hely9rségi templom  
(fotó: Fortepan / Budapest F9város 
Levéltára / Klösz György)Látványterv a szentély felé
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Alaprajz



-!-( Szántó Hunor Albert  
Táj-restaurációs központ, Bugac

Diplomaterv 2020 
K8.5/04.':!Vannay!Miklós DLA

Hauszmann-díj 2020 
MÉK-MÉSZ Diplomadíj 2020 
BETA!nominee!2020 
Média Építészeti Díja 2021 
Eurázsiai Építész Iskolák X. Nemzetközi 
Fesztivá&a –!Design kategória I. díj!2021

Az ember tájban elfoglalt helye és hozzá való viszonya folyamato-
san változik: alapesetben beszélhetünk harmóniáról, de az egyen-
súly elbillenhet, és bizonyos körülmények között teljesen fel is bo-
rulhat. A Kiskunsági Nemzeti Park Bugachoz közel es", "sborókás 
területének nagy része leégett ()*( áprilisában, egy *))) hektárt 
érint" t#zeset során. A tanyák elnéptelenedése, az állattartás 
megsz#nésével párhuzamosan átalakuló tájhasználat és a klíma-
változás hatása egyaránt szerepet játszott a folyamatban.

A diplomaterv témája egy tájrestaurációs központ tervezése 
volt, amely teret ad minden olyan tevékenységnek, amely hozzá 
tud járulni a nemzeti park természeti értékeinek helyreállításá-
hoz. A fallal lehatárolt területen belül helyet kapnak különböz" 
min"ség# kertek, a növénytermesztéshez szükséges technológiai 
helyiségek, valamint szálláshelyek kutatók és egy pásztor számára. 

Az épület anyaghasználatát és viselkedését nagyban meg-
határozza az azt körülvev" épített környezet, a tanyák architek-
túrája. Az építésükre jellemz" – természet szabta – ésszer#ségnek 
köszönhet"en szerves részét képezik környezetüknek. A határoló 
falaikat alkotó vályog él", természetes anyag, könnyen építhet" és 
elbontásakor sem terheli környezetét: a helyb"l születik és végül 
eggyé is válik azzal. A hátrahagyott tanyák – a fallefedések eltávo-
lítása után – a táj természetes részévé válva sz#nnek meg. Ezen 
gondolatok alapján, valamint az épület funkciójának helyreállító, 
egyben ideiglenes jellegéb"l fakadóan a terv egyik központi gon-
dolatává vált az épületek tervezhet" elmúlása. Az épület falain 
belül él" kutató és pásztor a tudományos és empirikus világ kép-
visel"jeként dolgoznak a közös cél érdekében, melyhez az épület 
eszközként szolgál.

A természet a restaurációs folyamatok hatására regeneráló-
dik, kés"bb önfenntartó lesz. A falon belüli és azon túli kert a köz-
tük lév" határsáv – az épület – felszámolódása után eggyé válik.

El9kert
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Alaprajz

Metszet

Kutatóá"omás
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Távlati kép



-.-- Major Zoltán Játék történeti szakrális 
terekben: átépíthet! templomi 
terepbútor

A =>8?47( -078(,+: Partizan Architecture  
(Hory Gergely, Major Zoltán, Mü"ner Péter) 
H403'5@.: Jézus Szíve Jezsuita Templom 
1085 Budapest Mária utca 25. 
M4AB@5,: Jézus Társasága  
Magyarországi Rendtartománya 
M6>4(: 12mC

Az épületek készít"ik fizikai és szellemi igényeit szolgálják, azon-
ban egy épület legtöbbször túléli az ideákat és elképzelése-
ket, amelyek alapján létrejött. Új közösségek veszik birtokba és 
értelmezik át az örökséget. A józsefvárosi Jézus Szíve Jezsuita 
Templomot ugyan ma is szakrális célokra használják, de a temp-
lom gyülekezetének új igényei a templom hagyományaihoz képest 
váratlan új funkció beköltözését eredményezték. A közösségben 
nagy számban vannak jelen fiatal szül"k, akik szívesen hozzák el 
gyermekeiket a templomi programokra. Az " igényeikre reagálva 
alakítottak ki egy játszószobát az épület déli mellékhajójában, 
ahol a legkisebbek játszhatnak a misék ideje alatt. A rend helyi ve-
zetése azzal keresett fel bennünket, hogy gondoljuk újra a tér be-
rendezését, és a használati igényekre tudatosan reagáló, a templo-
mi környezethez illeszked" beavatkozást hozzunk létre. 

A tervezési feladatot a következ" kérdésben fogalmaz-
tuk meg: hogyan alakítható ki egy olyan tér a templomon belül, 
ahol a megszokott viselkedési normák helyett a szabad mozgás 
és a játék kerül középpontba, miközben a történeti templom fizi-
kai és szellemi környezete is átélhet" marad? 

A tér teljes alapterületét kitölt" használati síkot hoztunk 
létre, mely kárpitozott szivacselemekb"l épül fel. A szivacsele-
mek keménysége kell"en szilárd játszófelületet biztosít, ugyan-
akkor az egyes alkotóelemek könnyen mozgathatók, így változa-
tos elrendezéseket lehet bel"lük kialakítani. A beavatkozással 
tehát nem csak egy új, megemelt padlószint jött létre, amin ját-
szani lehet, hanem a berendezés önmaga is játékként m#ködik. 
Mindeközben a templombels" érintetlen maradt. A szivacselemek-
b"l képzett terep így próbál egyensúlyt teremteni a templomépü-
let id"tlen mozdulatlansága és a játék folyamatosan mozgásban 
lev" tere között.

Bújócska (fotó: Danyi Balázs)
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A játszószoba bejárata (fotó: Danyi Balázs)
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Mise közben (fotó: Danyi Balázs)A templomtér látványa a szobából  
(fotó: Danyi Balázs)
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A tervezett f9bejárat látványterve

Szabó Levente DLA The Archeology 
of Spaces Pályázat a 17. Velencei 
Nemzetközi Építészeti Biennále 
Magyar Pavilonjában rendezend' 
kiállítás kurátori megbízatására

Közös oktatói-ha"gatói alkotómunka

A =>8?47( -078(,+: a BME Építészmérnöki Kara  
és a Középület tervezési Tanszék alkotócsoportja  
(Biri Balázs, Breuer Anna, Major Zoltán, Polgárdi Ákos, 
Kaknics Péter, Kovács Regina, Laczka Áron, Surján 
Borbála, Treszkai Anett, Zacher Bendegúz, Zöldi Sára, 
valamint Szabó Levente DLA – pályázó kurátor) 
 
A =20325-( 40'< D8>*/0,?2B-. 7E5>4 1F7E*(47 16A: 
Balog Ákos, Dénes-Árvai Angéla, Hegymegi Jú#a, 
Kolossváry Bernadett, Mihály!Mirt$

A projekt az építészeti kiállításokkal foglalkozó, Középületek kri-
tikai elemzése cím# kurzus ()*./tavaszi workshopjaiból n"tte ki 
magát az azévei Velencei Biennále nyilvános pályázati felhívására 
megfogalmazott javaslattá.

Hashim Sarkis f"kurátori kérdése – a „How will we live toget-
her?” – széleskör# diskurzusra hívta a kiállítókat és a #&. Velencei 
Nemzetközi Építészeti Biennále látogatóit. Javaslatunk az épített 
örökséggel való együttélést, az egymásra rétegz"d" téri valóságok 
átélésének kérdéseit emelte fókuszba, és a reflexió szükségessége 
mellett érvelt. Koncepciónk központi elemévé vált az err"l folyta-
tott érdemi párbeszéd fontossága a nyilvánosság különféle szint-
jein. Általános volt a felvetés, de konkrét a téma, és azt átélhet"en 
valóságossá tehette volna maga a kiállítási helyszín.

Az egykori nagy budavári középületek jelenleg is folyó – el-
lentmondásokban gazdag – újraépítési gyakorlatát e szimbolikus 
magyarországi helyszínen aktualitásként tekintettük. A folyama-
tot a korábbi évtizedek kimagasló színvonalú vári épületeinek és 
koncepcióinak fényében láttuk érdemesnek értékelni.

Kivételesen kedvez" helyszíne lehetett volna a konkrét 
téma és az általános felvetés bemutatásának a Magyarországot 
Velencében reprezentáló kiállítási pavilon, amely számos építési 
periódus után afféle térid"kollázsként áll el"ttünk, és amelyben 
installációnk segítségével testközeli, érzéki élményként tehettük 
volna átélhet"vé az építészet rétegzettségének emlékezetalakító 
erejét. A velencei magyar pavilon épületén és a Budai Várnegyed 
!H& példáján keresztül az építészet rétegzettségének, a problé-
ma mindenkori újraértelmezésének kulturális jelent"ségére hívtuk 
volna fel a figyelmet, állásfoglalásra késztetve, nem pedig kész ál-
lásfoglalással várva a látogatót.
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Axonometria a magyar pav:onba tervezett 
kiá"ítási insta"ációról
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Makettfotó a kiá"ítási 
insta"áció els9 rétegér9l

Az insta"áció második 
rétegének egyik falnézete A pályázati tervdokumentáció



*))Fenntartható

közösségek
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Stúdió



*)!*)(

Hauszmann-díj 2021, MÉK-MÉSZ diplomadíj 2021Nagy Stefánia diplomaterve (Perbál – „Üvegház”, a perbá" fogyatékos 
lakóotthon b!vítése, Perbál, 2021, konzulens:!Fejérdy!Péter DLA)
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 „Közösségben lenni a valósággal” Beszélgetés  
a fenntarthatóságról és a közösségekr'l a stúdió 
oktatóival és doktoranduszaival

Kemes Balázs DLA A fenntarthatóság rétegei az oktatásban 
Tíz év a monori Tabán telepen 

K9halmy Nóra Monolit téglaépítés Útkeresés  
a téglahagyomány folytatása és kés'modern  
tartalékainak megújítása terén
Ostoróczky Nóra Földépítés – kortárs kísérletek 
Rose Balázs A kortárs chilei építészet kialakulásának 
gyökerei

Guo!Huini, Prépost Adrienn Anna Lélek a térben  
(TDK-dolgozat)
Makki Boglárka A monori Kossuth Lajos Általános Iskola  
b!vítése (komplex terv)
Nagy Stefánia Perbál – „Üvegház” A perbáli  
fogyatékos lakóotthon b'vítése (diplomaterv)
Váncza Márk Isten Szent Anyja „Életet adó forrás” 
ikonjának tiszteletére elnevezett orosz ortodox templom 
(dokto randu szunk munkája) 
Kemes Balázs DLA
25 éve folyamatos jelenlét Együtt m)ködés a Perbáli 
Gyermek otthonnal (közös oktatói-hallgatói alkotómunka)
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*)+*), egy hívatlan vendég – belép a térbe, és az 
ott ül" társaságot egészen egyszer#en fel-
karolja, az építészeti alkotás f"szerepl"jé-
vé teszi. Megmaradt bennem ez a kifejezés, 
mintha itt kezd"dnének az igazán fontos 
dolgok, a küszöbön túl.

RB: Én Karácsony Tamásnál komplex-
eztem és diplomáztam, majd *% év kiha-
gyás, külföldi lét után mint doktorandusz 
tértem vissza. Egy meghatározó emlékem 
()*--ból az, amikor a Szabó Leventéék által 
tervezett régi budai városháza rekonstruk-
ciós munkálatainak bejárásán újra talál-
koztam a tanszék oktatóival, köztük Török 
Ferenccel. ' meglep" érdekl"déssel foga-
dott, kérdezett külföldi tapasztalataim 
fel"l. Nem feltételeztem, hogy tudja, mer-
re jártam, mit csináltam – " persze tudta. 
Ekkor értettem meg, hogy középtanszékes-
nek lenni nem pusztán a diplomavédésig 
tart, hanem sokkal több ennél. Egy közös-
ség, amelynek tagjai figyelnek egymásra, 
együttm#ködnek, követik a másik (nem 
csupán) szakmai életét, eredményeit.

KB: A fenntarthatóság fogalma rég-
óta ismert, mostanra az élet legtöbb terü-
letén megjelent. Egyre többen érzékeljük, 
hogy jelenlegi életvitelünkben gyökeres 
változásokra lenne szükség, de az már egy-
általán nem egyértelm#, hogy pontosan mit 
is kellene tenni. A válaszokat mi sem tudjuk, 
de hiszünk benne, hogy a közösség közpon-
tú létezés és cselekvés elengedhetetlen.

FP: Nemrégiben láttam egy filmet 
Anna Häringer rel. A címe nagyon megra-
gadott: A szépség, mint a fenntartható-
ság szinonimája. Az elhangzó mondatok 
és a képi világ azt a harmóniát sugározta, 
hogy lehetséges kortárs életet élni úgy is, 
hogy közben minden pillanatunkat bizton-
ságot adóan áthassa és táplálja a kultúra, 
amelyben gyökerezünk. Annak a tudata, 
hogy az építészet nem külön van, hanem 
bennünket fejez ki.
()()-ban a stúdiónk TDK-szekciója a Buda-
keszi út mellett meghúzódó Ferenchalmi 
kápolna lehetséges jöv"képének vizsgá-
latával foglalkozott. Izgalmas volt látni, 
mennyien érdekl"dnek a téma iránt, és 
hogy milyen sokirányba mutató válaszok 
fogalmazódtak meg a fenntarthatóság 
gondolatkörén belül.

Marosi Bá#nt diplomaterve:
Természetiskola, Baranya, 1997,
konzulens: Cságoly Ferenc DLA

Vályogvakolat-tapasztási 
gyakorlaton Gáspár János 
mesternél Tápióbicskén
(fotó: Fejérdy Péter DLA)

Csekei Fruzsina Rita, Cserháti 
Dániel TDK-dolgozata (Egyházi, 
közösségi tervezés, konzulens: 
Kemes Balázs DLA, TDK I. helye-
zett 2020)

 „Közösségben lenni a valósággal”

Beszélgetés a fenntarthatóságról 
és a közösségekr!l a stúdió oktatóival és 
doktoranduszaival, Fazekas Katalin DLA, 
Fejérdy Péter DLA, Kemes Balázs DLA és  
Major György DLA, valamint K!halmy Nóra, 
Rose Balázs és Váncza Márk részvételével

FP: A fenntarthatóságról mostanában so-
kan és sokféle megközelítésb"l beszélnek, 
hiszen ezen múlhat az élhet" jöv". A stúdió 
nevében a fenntarthatóság mellett meg-
jelen" közösség szó fejezi ki azt, ami szá-
munkra eligazító: mit is kellene fenntarta-
nunk... Ha az egyetemen eltöltött éveimre 
gondolok, számomra a tanszék egy közös-
séget jelentett. Hallgatóként nem tantár-
gyat teljesíteni, hanem tölt"dni jártam ide, 
és kés"bb oktatóként is azt éltem meg, 
hogy feltölt a többiekkel való együttlét. Ha 
egy képben szeretném megfogalmazni ezt, 
akkor a tanszékünk vitrinablakát emelném 
ide, hiszen ez szimbolikusan is megjeleníti 
azt a nyitottságot, amely szellemi m#hely-
lyé, közösséggé tesz minket.

KB: Én ())*-ben kerültem kapcsolatba a tanszékkel. Meghatározó él-
mény volt – a sok elméleti tárgy mellett – létez" közösségekr"l, valódi hely-
színekr"l és feladatként jelentkez" valós kérdésekr"l is hallani. A tanszéki kö-
zösségben eltöltött id" tovább er"sítette bennem, hogy mi mindent jelenthet 
és miért is olyan jó érzés „közösségben lenni a valósággal”.

MGy: Ha a stúdió megnevezésével kapcsolatban a közösség fenntartha-
tóságának fogalmát hangsúlyozzuk, akkor maga a tanszék hetvenöt éve fennál-
ló, azonos alapállású szellemi közösségként is értelmezhet" egység. Ez részben 
igaz a mester-tanítvány viszonyokat vizsgálva a változó oktatói körökben, rész-
ben Weichinger Károly építészeti, illetve személyes habitusa nyomán, a józan, 

emberi igényeket és saját adottságainkat 
figyelembe vev" szemléletét tekintve. 

FK: Hallgató koromban mesteremmel, 
Cságoly Ferenccel, az akkori tervem kap-
csán a közösségek szerepér"l beszélget-
tünk. Azt mondta, hogy szerinte az egyik 
különösen fontos munka, „az építészet 
küszöbén is átnyúló” terv Marosi Bálint – 
kés"bb tragikusan fiatalon elhunyt oktató 
kollégánk – diplomamunkája volt. A „küszö-
bön túlnyúlót” úgy érette, hogy olyan terv, 
amely nem marad meg a funkcionalizmus, 
forma és kontextus határán, hanem – mint 

Tanszéki vitrinablak 
(fotó: Máté Albert, Képkocka)

Csoportkép, Perbá# Épít9tábor, 2021 
(fotó: Képkocka Építész Média Kör)



*).*)- VM: Ezek a fogalmak valóban túl-
használttá váltak. Számomra a fenntart-
hatóság a m#köd"képességet jelenti, egy 
tartós értékrenden alapuló, arányos gondol-
kodás szinonimája. A világ mára telít"dött 
jobb-rosszabb épületekkel, amelyeknek az 
életciklusa egyre rövidebb. Feladatunk egy-
fajta materiális tartósságra is törekedni, 
de legalább olyan fontos, hogy a házak jól 
m#köd", adaptív struktúrák legyenek, ame-
lyek a funkcionális változásokat le tudják 
követni. Itt az épület hosszabb távú hasz-
nálhatósága a tét, mert a jöv"ben el kell ke-
rülni a hatalmas energiaigény# bontásokat.

MGy: Az ember társas lény. Építeni 
viszonylag kis hatékonysággal tud egye-
dül, azaz az építészet mindenkor közösségi 
tevékenység volt és marad. Volt tanárom, 
Jelenints István piarista szerzetes, esztéta 
egy építészeti kiállítás megnyitóján abból 
indult ki, hogy egykor minden m#vészet 
közösségi volt, szerinte ezt a jelleget máig 
az építészet "rizte meg legjobban. Most 
tekintsünk el attól a kérdést"l, hogy az 
építészet mennyiben m#vészet, de azt ál-
líthatjuk, hogy a közösségi jellege változó 
formában, de valóban fennáll, azaz szerepe 
van és lesz sokáig a legkülönböz"bb közös-
ségek életében, és remélhet"leg segíthe-
ti a fennmaradásukat is.

KB: Sokszor találkozom azzal a meg-
állapítással, hogy az építészet a minden-
kori társadalom tükörképe. A következ" 
évtizedekben várhatóan egyre inkább 
megjelennek korunk meghatározó kérdései 
– túlnépesedés, klímaváltozás, ökológiai, 
gazdasági és kulturális válságok –, illetve 
ezek hatásai az építészetben. Úgy tapasz-
talom, hogy a ma használt eszközökkel 
mindezen nehézségek nagyon kismérték-
ben kezelhet"k. Új megközelítésekre lenne 
szükségünk, amelyeket mi, akik a jelenleg 
m#köd" rendszerek kereteibe szorítva 
dolgozunk, igencsak nehezen tudunk ki-
alakítani. A hallgatók, akik friss szemmel, 
befolyásoltság nélkül találkoznak ezek-
kel a kérdésekkel, más eséllyel találhatják 
meg az új utakat. Ebben a folyamatban so-
kat segíthet az egyetemi környezet, illet-
ve a stúdió m#ködése.

FP: Itt ismét megemlíteném a TDK-t 
mint olyan m#fajt, amely számomra az 

Monostori Fanni komplex terve 
(Kossuth iskola fejlesztése, Mo-
nor, konzulens: Kemes Balázs DLA)

Csoportkép, Épít9tábor Monor, 
2014 (fotó: Bozsán Zsófia, 
Képkocka)

Nagy Stefánia komplex terve 
(Sopron, városi könyvtár
részletrajz, konzulens: 
Fejérdy Péter DLA)

MGy: A korábbi gondolatomból ki-
indulva ismét csak a közösség fogalmá-
nak értelmezését kell el"térbe helyeznem. 
Mintha egyidej#leg két ellentétes folymatot 
láthatnánk e téren. Az egyik, hogy a hagyo-
mányosnak mondható anonim közösségek 
elvesztik eddigi tartalmukat, miközben 
más anonim közösségi fogalmak meger"-
södnek, és a személyes közösségek formái 
is hasonlóan alakulnak át. Az el"bbi ese-
tén pl. a nemzet, falu, város közösségének 
és az emberiség fogalmának alakulása, az 
utóbbinál pl. a család és a kisebb közösségi 
identitási formák változásai következnek 
be. Ezt a változást mindenképpen a hely-
hez való viszonyban látom, nem annyira 
tervez"i, mint inkább használói szemszög-
b"l. A hagyományos közösségi formákat 
jórészt helyhez és életmódhoz kötöttnek 
tekinthetjük. A fenntarhatóság építészeti 
témakörének alapértelmezésével összefüg-
gésben bennem két bibliai kép merül fel: az 
egyik Noé bárkája, a másik Bábel tornya. Míg 
az els"t az emberért, az élet fenntartható-
ságáért történ" építésnek tekintem, a mási-
kat inkább öncélú attraktivitásnak.

FK: Lányi András Az ember fáj a föld-
nek cím# könyvének egy részlete jut eszem-
be: „Az ember soha sem az, ami, hanem az 
és még valami, amit megtesz annak tuda-

tában, hogy cselekedhetne másképpen is. És úgy marad h# önmagához, hogy 
»átáll« a Mások oldalára, akiknek ügyéért felel"sséget vállal. Tudja, hogy az 
olyasmit követel t"le – szeretetet, megértést –, amihez nincs joga: önként része-
síthetjük csak ezekben egymást. Ezért emberközpontú etika úgy lehetséges, ha 
középpontjában nem az Én áll, hanem a Te. Egymásért szenvedni jobb, ezerszer 
jobb, mint egymástól szenvedni.” Filozofikus gondolatokon túl olyan épületeket 
látok magam el"tt, amelyekb"l sugárzik a közösség ismerete és egyszer#en jó 

otthonai lehetnek az egyes közösségeknek. 
FP: Nekem err"l stúdiónk két egykori 

hallgatójának, Józsa Krisztinának és Szilágyi 
Szabolcsnak a hallgatóként megnyert terv-
pályázata, a kés"bb megépült békásmegyeri 
ökotanterem jut eszembe, ahol az egyik ki-
siskolás szájából hangzott el az a mondat: 
„Én legszivesebben itt laknék...”

RB: A fenntarthatóság és a közösség 
szavak jelentése ()(*-re javarészt kiüre-
sedett. Az üzleti modell továbbra is a régi, 
azonban „fenntartható”, „zöld” vagy „közös-
ségi” címkékkel lett telet#zdelve. A stúdi-
ónkban azon dolgozunk, hogy ezen a terüle-
ten is felismerjük a valódi értékeket. 

Kamasz Klaudia, Varga Boglárka 
TDK-dolgozata (Meleged!ház, 
konzulens: Kronavetter Péter 
DLA, TDK II. helyezett 2020, 
OMDK II. helyezett 2021)

Berzsák Barna, Kosztya 
Cs$a TDK-dolgozata (Agapé, 
konzulens: Szabó Levente DLA, 
TDK II. helyezett 2020, OMDK 
II. Különdíj 2021)

Józsa Krisztina, Sz:ágyi 
Szabolcs, Ökotanterem, 
ha"gatói tervpályázat I. díj 
(konzulens: Fejérdy Péter DLA)



*****) RB: Doktori kutatási témám Chile 
építészete. ()()/(*-ben a chilei Valparaíso 
Iskola egyedülálló módszertanát és annak 
hatásait tártam fel. Ez egy, az *.%)-es évek-
t"l létez" egyetemi m#hely, ahol a tervezés-
módszertan nem individuális, hanem közös-
ségi jelleg#. Az együtt kidolgozott terveket 
az egyetem kampuszán (Ciudad Abierta 

– Nyitott Város), illetve dél-amerikai utazá-
sok során meg is építik. Jelenleg Alejandro 
Aravena (Elemental) szociális építészeté-
nek el"zményeit és következményeit kuta-
tom. Az is izgalmas téma, hogy a tömör cím-
szavakkal és látványos fotókkal világhírre 
szert tett Elemental-telepek sorsa hogyan 
alakul, az ottlakók mennyire találják a he-
lyüket új környezetükben. Éltem Chilében, 
és jártam ilyen építkezéseken, így tudom, 
hogy az interneten átsz#r"d" információk 
összessége meglehet"sen torz képet mutat.

KN: Minden építész id"tálló és hiteles 
válaszokat keres a saját korában. A doktori 
témám keretében eddig a hagyományos tég-
laépítészet továbbélési lehet"ségeit kutat-
tam a mai elvárások fényében.

FP: A doktori kutatások el"tt a komp-
lex és a diplomaterv készítésekor jelenik meg egyértelm#en – s"t, már a fel-
adatkiírásban is – a stúdió néz"pontja. Igyekszünk minden évben más típusú 
helyzetet keresni, hogy ablakot nyissunk a fenntarthatóság témakörének 
gazdag, soknéz"pontú világára. Volt egy évünk, amikor a hosszú múltra visz-
szatekint" monori jelenlétünk okán a mélyszegénységben él" tabántelepiek 
közösségi épületeivel foglalkoztunk. Legutóbb pedig a tatai Geológus kert 
okán a város és a természet, az anyag és az id" viszonyait vizsgáltuk.

KB: Az oktatás kiegészítéseként ())- óta szervezek épít"táborokat, hogy 
gyakorlati tapasztalatokhoz segítsem a hallgatókat. Egy-egy speciális kérdés-
kört érintve közösen tervezünk meg olyan kislépték# épületeket, amelyeket 
aztán meg is építünk, hogy kés"bb az érin-
tett közösségek életét segítsék. A gyakorla-
ti tapasztalatok visszaépülnek az egyetemi 

Giaph Thi Minh Trang mester-
munkája, Hanoi, Vietnam, 2012

A Tours-i Szent Márton-templom 
átalakítás el9tt és után 
(Szabó István, 1986, Berecz 
Tamás DLA, Batári Att:a, 2017)

Skrek Ágnes Zsófia, Zslebics 
Judit, Berghauer Roland TDK-
dolgozata (Pontozat, 2020, 
konzulens: Fejérdy Péter DLA, 
Középülettervezési Tanszék 
Különdíja 2020)

egyetemi lét lényegéhez legközelebb 
áll: a hallgatók saját érdel"dési körüknek 
megfelel"en oktatói segítséggel kutatnak. 
Az eredmény sem egy meghatározott ter-
vezési program teljesítése, hanem egy lé-
pés valami sokkal szabadabb és nyitottabb 
gondolkodás felé.

KB: Doktoranduszom, Dombrovszky 
Zsófia most az *.&%–*.+) közötti id"szak-
ban épült hazai, kulturális funkciójú közös-
ségi épületek megtartásának és haszno-
sításának lehet"ségeit kutatja, hogy azok 
tovább segíthessék a meglév" közösségek 
m#ködését. 

MGy: Ha a doktoranduszaim kutatási 
témáit, mestermunkáját nézem, mindegyik 
aktuálisnak tekinthet" a stúdió szem-
pontjából is. Berecz Tamás Determináció 
– Az építészeti m$ megvalósulásának ke-
retei cím# doktori értekezése központjá-
ban egy, a *.-)-as években épült temp-
lom és plébániaközpont építéstörténete, 
és a ()*)-es években tervezett felújítása 
áll, ez a szerz" Batári Attilával közösen 
tervezett mestermunkája is egyben. Itt az 
épített örökség fenntarthatóságának kér-
désén túl egy közel *)) éve létrejött vallá-
si közösség otthonának újraértelmezésér"l 
van szó. Giáp Thi Minh Trang szül"városa, 
Hanoi három korszakának lakáshasználati 
módjait, lakástiploógiáját néprajzi alapos-
sággal is vizsgálva tárta fel azokat a mé-

lyebb, tartós közösségi vonásokat, amelyek a vietnámi kultúrában a (*. szá-
zad els" évtizedéig, ha változó megvalósulással is, de állandó elemei egy-egy 
család lakáshasználatának. Szántay Zsófia értekezése és mestermunkája egy 

– a ()*)-es években szervez"d" – ökofaluközösség helyfoglalásának, és a ki-
választott Somogy megyei aprófalu, Nyím felbomló közösségének és lebom-
ló építettségének kölcsönhatásait vizsgálva jutott el az építészet, ökölógia 
és utópia összefüggéseit feltáró tézisekig. 
Török Bence kutatása a fenntarthatóság 
gyakorlatiasabb rétegét, a körforgásos – 
hulladék nélküli – építészet elméleti és 
gyakorlati kérdéseit összegzi, közel egy 
évtizedes hollandiai tervez"i munka ta-
pasztalatait is felhasználva. Saját – Szabó 
István templomépítészetét elemz" – ta-
nulmányom, részben a hetvenes-nyolcva-
nas évek építészeti örökségének fenntart-
hatóságát vizsgálja m#szaki és szellemi 
értelemben, az azokat hasznnáló közösség 
elvárásainak és m#ködésnek változásait 
figyelembe véve.

Nagy Stefánia komplex terve
(Sopron, városi könyvtár,
bels9téri axonometria, 
konzulens: Fejérdy Péter DLA)

Építés közbeni tervbemutató, 
Épít9tábor Monor, 2019
(fotó: Kemes Balázs DLA)

Gunther Ágota TDK-dolgozata  
(A kert leple alatt, 2020,
konzulens: Kronavetter Péter 
DLA, Dr. Halmos Balázs)



**!**(

Gyalogoshíd, Perbá# Épít9tábor, 
2018 (fotó: Kemes Balázs DLA)

Medvey Boldizsár el9adása, 
Perbá# Épít9tábor, 2021  
(fotó: Balogh Eszter, Képkocka)

feladatokba, els"sorban a komplex és dip-
lomatervezési tárgyaknál, de több TDK-
dolgozatot is inspiráltak. Fontos elméleti 
kiegészítést jelent még a Perifériák építé-
szete cím# tárgy, ahol azokkal a fent emlí-
tett jelenségekkel foglalkozunk, amelyek 
alapvet"en hatnak kultúránkra, azon belül 
is épített környezetünkre.
Ahogy mindannyian valljuk, a stúdiók és 
stúdiótémák számos ponton kapcsolód-

nak egymáshoz, és átjárhatóak, hiszen az 
építészetben nem elválaszthatók ezek a ré-
tegek. Inkább úgy fogalmaznék, hogy minden 
feladatnál máshogy jelennek meg az egyes 
rétegek. A perbáli épít"táborokban ()*+ óta 

foglalkozunk egy több mint ()) éves lakóházzal. A Tovább Élni Egyesület 
Gyermekotthonában él", enyhén sérült fiataloknak szeretnénk védett és in-
tegrált munkahelyet kialakítani az épületben. A munka során egyre több olyan 
réteg kerül a felszínre, amely nem csak az épület, de a település szempont-
jából is fontos és meghatározó. A meg"rzés mellett ugyanakkor elengedhe-
tetlen az épület szerkezeti adottságait elfogadó, de innovatív, fenntartható 
átalakítása, hiszen a hajdani lakófunkciót új közösségi használat váltja fel.

FP: Ha el"re is vetünk egy pillantást, és megpróbáljuk megfogalmaz-
ni, hogy pontosan mivel is fogunk foglalkozni *) év múlva, akkor bizakodva 
azt gondolom, hogy azzal, ami minket érdekel: a jó építészettel. Azzal, ami 

reményeim szerint felcímkézést"l függet-
lenül a közösségeket szolgáló építészet 
érzékeny és él" megközelítése...

KB: Nem szeretek jóslásokba bo-
csátkozni, de remélem, hogy még létezni 
fog a BME Építészmérnöki Karának mostani, 
komoly eredményeket létrehozó struktúrá-
ja és benne a Középülettervezési Tanszék. 
Remélem, hogy a tanszéken folyó kutatá-
sok eredményeként újabb közösségek éle-
tét segít" tervek, épületek valósulhatnak 
meg, ezzel is er"sítve munkánk társadalmi 
hasznosságát.

MGy: Biztos, hogy foglalkoznunk kell 
az éghajlati és szellemi elsivatgosodás épí-
tészeti probléméival, a szociálisan és kul-
turálisan akadálymentes közösségi terek 
kérdéseivel, az üresen álló épületállomány 
sorsával is. 

FK: Reméljük, hogy a mi kutatási 
eredményeinket olvasók, a stúdiónk hallga-
tói egyre empatikusabbá válnak, tervezési 
karakterük alapvet" tulajdonsága lesz a kis 
közösségekben való gondolkodás. Egyre 
több helyes, megvalósult példát látunk ma-
gunk el"tt, és ezek tanulságai újabb utakat 
nyitnak majd meg...

Hoffmann Eszter Klára komplex 
terve (Fürd!ház és piac, 
Monor, 2020, konzulens:  
Kemes Balázs DLA)

Örökös-Tóth Eszter diplomaterve 
(Geológus kert, Tata, 2021, 
konzulens: Kemes Balázs DLA)



**%**& adott táborhelyszínen tapasztalt nehézsé-
gekre próbáltak lehetséges választ talál-
ni. Bánsági Dávid Tanyarehabilitáció, Gátér, 
Lajos Major cím# tervében annak a kiskun-
sági tanyának a jöv"képét fogalmazta meg, 
amelynek megmentésén egy teljes éven ke-
resztül dolgozott társaival. Soltész László 
Otthon a telepen cím# munkájával a monori 
Tabán telep felszámolásának lehet"ségét 
kereste a ()*&-es Monori Épít"tábort köve-
t"en. Nagy Stefánia Perbál – „Üvegház” cím-
mel a perbáli fogyatékos lakóotthon b"víté-
sét tervezte meg, miután egyetemi éveiben 
minden nyáron épít"táborozott az intéz-
ményben. Gránásy Sára Tabán telepi óvoda 
és szül%k háza címmel tervezett új közös-
ségi épületet a ()*.-es Monori Épít"tábort 
követ"en. Szintén épít"táborok inspirálták 
Medvey Boldizsár Homokhátsági tanyák 
épületeinek környezettudatos, értékmeg%rz% 
rehabilitációja cím# TDK-kutatását.

A másik fontos el"zményt a Kis-
komplex nev# tárgy adja, ahol ()*(-t"l 
kezd"d"en különböz" kísérleti féléveket 
szervezünk. A graduális képzés normál 
tanmenetébe jelenleg nehezen illeszthe-
t" az *:*-es építés, ezért az épít"táborok 
kínálnak erre lehet"ség. A kurzus kereté-
ben a táborok gyakorlati és az egyetem elméleti világát próbáltuk összekap-
csolni úgy, hogy a m#szaki, szerkezeti érdekl"dés# hallgatóknak többször 
adtunk olyan feladatokat, amelyek a kés"bbi építéseket készítették el". 
Ilyen formán tervez"dött, majd épült meg a Biobrikett száritó Monoron, il-
letve a Veres Péter Gimnázium táncterme Békásmegyeren.

A Kiskomplex tárgyon kísérleteztük ki a „konstrukt"ri napok” rend-
szerét, amely a valós irodai m#ködés egyeztetéseinek mintájára szervezi új 
alapokra a szaktanszékekkel való közös munkát, továbbá kézzel foghatóvá 

A Biobrikett szárító falazása, 
Monori Épít9tábor, 2014
(fotó: Máté Albert, Képkocka)

Pajtaszínház, Valkonyai 
Alkotótábor, 2010 
(fotó: Kemes Balázs DLA)

Bánsági Dávid diplomaterve 
(Tanyarehab&itáció, Gátér, 
Lajos Major, 2012, konzulens: 
Kemes Balázs DLA)

Kemes Balázs DLA A fenntarthatóság 
rétegei az oktatásban Tíz év a monori 
Tabán telepen

„Az anyagi sz$kösségben nem kizárólag sajnálatos 
tényt, hanem lehet%séget is találtunk. Valljuk, 

hogy a min%ség els%sorban hozzáállás kérdése, kell% 
szakmai felkészültséggel minden építészetté, az egyént 

és a közösséget felemel% min%séggé válhat.”!  
(Fejérdy Péter DLA)

A társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság régóta ismert kérdéskö-
rök, amelyek mostanra az élet legtöbb területét áthatják. A széleskör# elterje-
dés azonban nem hozott valódi változást, mintha kiüresed" reklámszlogenek-
ké silányulnának ezek a szempontok, miközben egyre több jelenség bizonyítja 
jelenlegi életvitelünk fenntarthatatlanságát, illetve azt, hogy a bolygónk ko-
rábban végtelennek hitt kapacitásai nagyon is végesek. Növekv" egyetértés 
mutatkozik viszont abban, hogy paradigmaváltásra van szükség. A megfelel" 
eszközök megtalálása azonban korántsem egyszer# feladat, hiszen nehéz je-
lenlegi életünk rendszerét"l függetlenül gondolkodni úgy, hogy annak részei 
vagyunk. A kérdéskörrel kapcsolatos kutatási munkában ezért sokat segít-
hetnek az egyetemek, hiszen többségük az elméletek absztrakt világa fel"l 
közelíti meg a valóságot. Ráadásul a fiatal hallgatókkal közös, projektszer# 
munka el"nye, hogy a bizonyos értelemben érintetlen, nyitott hallgatók köny-
nyebben vesznek észre olyan új összefüggéseket, amelyek inspirálhatják a fo-
lyó kutatásokat, esetleg újakat indíthatnak el. A Középülettervezési Tanszék 
és három stúdiója is ennek megfelel"en, a párbeszédre és a közös gondolko-
dásra alapozva m#ködnek. A Fenntartható közösségek Stúdiója a fenntartha-
tóság építészetre, épített környezetünkre és különböz" közösségekre, tágabb 
érteremben a kultúránkra vonatkozó vetületeivel foglalkozik. Maga a stúdió 
nem el"zmények nélküli, régóta folynak olyan munkák a tanszéken, amelyek-
nek a mostani m#hely ad formális keretet.

Az egyik fontos, talán az indulást is segít" el"zményt azok az épít"-
táborok jelentik, amelyek során kisebb épületeket és felújításokat tervezünk 
különböz" közhasznú szervezetek és települések megsegítésére. A terveket 
az egyes közösségek bevonása mellett hallgatókkal és oktatókkal közösen ké-
szítjük, majd öner"re épül" kivitelezés formájában meg is valósítjuk azokat. 
Az els" ilyen formában létrehozott épület, a Valkonyai Pajtaszínház, ()*(-
ben készült el, amelyet azóta több másik követett. Az épít"táborok fontos 
sajátsága, hogy a hallgatók kézzelfogható tapasztalatokat szerezhetnek ma-
gáról az építésr"l, a csapatmunkáról és azokról a meghatározó jelenségekr"l, 
amelyek az adott közösség életét alakítják. Az ilyenformán gy#jtött tudás 
mélyebben rögzül, sokszor további táborokra hívja a résztvev"ket, több eset-
ben egyetemi tervezési feladatokat inspirál, de TDK- és doktorikutatásokat is 
elindíthat. A diplomák közül Bánsági Dávid, Soltész László, Gránásy Sára és 
Nagy Stefánia munkáját érdemes itt kiemelni. Mindannyian egy-egy épít"tá-
bort vagy táborsorozatot követ"en választottak olyan feladatot, amelyben az 



**+**, A m#termi napokat inspirálóan indító ()-!) perces 
id"sávot alakítottunk ki, ahol betekintési lehet"séget 
biztosítunk az egyéni munkákba, legyen szó akár gra-
duális, akár doktori vagy oktatói kutatásról.

A Fenntartható közösségek Stúdió els" tanévé-
ben a tanszék lassan tíz éve folyó kutatásához kapcso-
lódóan Monor közösségével foglalkozott. Fontosnak 
gondoltuk, hogy olyan témát és helyszínt válasszunk, 
amely kell"en megalapozott, és jól tudja hasznosítani 
az új modell által felkínált lehet"ségeket. „A közös-
séggé válás lehet%ségeit biztosító építészeti kereteket 
kerestük több helyszínen, kisebb beavatkozásokkal, 
közösségi épületekkel. Különböz% helyzeteket és azok 
szorosabb vagy lazább összefüggéseit vizsgáltuk a vá-
rosban, ahol a mélyszegénységben él%k, lokálpatrióták 
és agglomerációs betelepül%k heterogén, sokszor inkább 
csak egymás mellett él%, párhuzamos világa érzékelhe-
t%.”" Mindezen felvetések, illetve a hallgatók által ké-
szített tervek és víziók az elmúlt évek munkájára visz-
szatekintve válnak érthet"vé.

A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Tabán Integrációs 
Programja ())& óta m#ködik 
Monoron. A városközponttól pár 
utcányira, a Bercsényi, Cinka 
Panna és Thököly utcák körüli 
területen jellemz"en fiatal fel-
n"ttekb"l és gyerekekb"l álló, 
jelenleg körülbelül %() f"s sors-
közösség él. A meglehet"sen 
rossz életkörülményeken a sze-
retetszolgálat különböz", egy-
mást kiegészít" eszközökkel 
próbál segíteni. A program, mint 
ahogy azt az elnevezés is ki-

fejezi, a jelenléten alapul. A legtöbb esetben egy-egy probléma egészen várat-
lan dolgokban gyökerezik, amelyeket lehetetlen feltárni messzir"l vizsgálódva. 
Munkamódszerük ezért szoros kapcsolatot alakít ki a hétköznapi valósággal, 
így pontos megfigyelésekre ad lehet"ség mind a problémák feltárása terén, 
mind a segít" programok hatásának vizsgálatában. A folyamatos jelenlét napról 
napra, kis lépésekben hozza el azokat a meghatározó eredményeket, amelyeknek 
köszönhet"en egyre többen tekintenek mintaprogramként az itt folyó munkára.$

Építész-munkacsoportunk személyes 
ismeretségen keresztül érkezett Monorra 
()*( tavaszán. Bátki Márton – az akkori te-
lepvezet" – kért építészeti segítséget pár 
aktuális kérdésben, illetve a telepi körülmé-
nyek felszámolását célzó fejlesztési terv 
kidolgozásában. Az els" félév a helyszín fel-
térképezése mellett a telepen m#köd" szo-
ciális programok megismerésével telt, a kap-
csolódási pontok megtalálása érdekében.

A Veres Péter Gimnázium 
táncterme Békásmegyeren
(fotó: Kovács Károly Lehel)

Kiskomplex-prezentáció, 2013 
(fotó: Marosi Bá#nt DLA)

Biobrikett szárító, Monori 
Épít9tábor, 2014 (fotó: Nagy 
Stefánia)

teszi a hallgatók számára a különböz" 
szempontok közötti összefüggéseket, nem 
csak ebben a tárgyban, de a Komplex terve-
zés kurzusaiban is.

Az el"zmények közé tartozik a Kul-
túra és építészet tárgy is, amely ()*(-t"l 
kezd"d"en mai korunk, illetve világunk 
azon aktuális, de perifériára szoruló jelen-
ségeit próbálja összegy#jteni és értelmez-
ni, amelyek alapvet"en hatnak klasszikus 
értelemben vett kultúránkra, azon belül is 
épített környezetünkre. Meghívott szak-
emberek segítségével vizsgálunk olyan 
témaköröket, amelyek nem részei az épí-
tészképzés kötelez" tananyagának, mint 
például a klímaváltozás, a mélyszegény-
ség vagy akár a környezetpszichológia. Ezt 
az átalakulást, fokozatos fókuszváltást 
jelzi a tárgy új neve, ()()-tól Perifériák 
építészete címen folytatódik az eddigi 
munka. A kurzus több TDK-dolgozatot is 
inspirált: Chromicsek Adrienn Kísérlet egy 
teljesebb életért – A Perbáli Gyermekotthon 
elemzése cím# munkájában a sérült em-
berek speciális térigényeivel foglalkozott. 
Farkas Anna Virág pedig olyan építészeti 
kezdeményezéseket vizsgált Párhuzamos 
stratégiák Eladio Dieste, Reischl Gábor és 
Diébédo Francis Kéré építészetében cím# 
dolgozatában, amelyek érdemi változáso-
kat indítottak el egy-egy közösség életében. 
Jelenleg Kulcsár Eszter ÚNKP-ösztöndíj ke-
retében a Biztos Kezdet Gyermekházak sa-
játos térigényeit és a felzárkóztatási progra-
mokban betöltött szerepét kutatja.

A stúdiók mint kutatócsoportok köré szervez"d" 
m#ködési modell az el"bbi kísérleteknek ad új, kéz-
zelfoghatóbb keretet. A legfontosabb újítások egyike, 
hogy az Építészmérnöki Kar jelenlegi struktúrájába in-
tegráltan hozza létre a régóta vágyott vertikális m#te-
rem lehet"ségét. A teljes évet átölel" és így a folyama-
tos m#ködést biztosító Komplex tervezés #-". tárgyakra 
alapozva els"dlegesen az alap- és mesterszakos dip-
lomakurzusokat kapcsolja be a közös gondolkodás-
ba. A valódi m#termi munka lehet"ségét szellemi ér-
telemben az azonos témájú feladatkiírások teremtik 
meg. A különböz" választható tárgyak, illetve a stúdi-
óhoz tartozó doktoranduszok kutatásai ezt a jól kita-
pintható közös területet egészítik ki, vagy legalábbis 
kapcsolódnak hozzá, akár távolabbról. Az így kialakult 
rendszer lehet"ségeit próbálgatva máris új kísérletet 
indítottunk, amelyet Stúdió Kávéháznak neveztünk el.  

Soltész László diplomaterve 
(Otthon a telepen, 2015, kon-
zulens: Klobusovszki Péter DLA)

Gránásy Sára diplomamunkája 
(Tabán telepi óvoda és szül!k 
háza, 2020, konzulens: Fazekas 
Kata#n DLA)

Nagy Stefánia diplomamunkája 
(Perbál – „Üvegház”, a perbá"  
fogyatékos lakóotthon b!ví té-
se, Perbál, 2021, kon zulens: 
Fejérdy!Péter DLA)



**.**- pedig a venezuelai El Sistema Program ma-
gyarországi adaptációjaként a Szimfónia 
Program,' majd terjedt el Monorról mindkett" 
országos szinten. Az el"bbi a sport és a moz-
gás, az utóbbi a m#vészet és a kultúra össze-
függésében nyújt közösségi élményt, illetve 
tartalmas szabadid"s programot a gyere-
keknek és tinédzsereknek. A programokhoz 
különböz" versenyek és fellépések is kap-
csolódnak, amelyek az utazás, a kirándulás 
lehet"ségét teremtik meg, betekintést en-
gedve a telepen kívüli világba.

Az el"bbiekben a gyerekeket célzó 
programokat emeltem ki, de természete-
sen a feln"ttek életét is számos program 
segíti. M#ködik itt adósságkezel", egészség-
ügyi és szenvedélybeteg-ellátó, valamint 
több oktatási és foglalkozatási program 
is. A Tabán telep egyik sajátossága, hogy 
az épületek többsége illegális építmény, 
így közm#bekötések hiányában minden 
komfortot nélkülöznek. A helyzetb"l adó-
dóan a szeretetszolgálat – az önkormány-
zattal közösen – nyilvános illemhelyet, 
fürd"- és mosóházat is üzemeltet. Bár a fel-
sorolásban csak a legfontosabb elemeket 
emeltem ki, talán így is jól érezhet", milyen 
összetett problémákat érint a telepfelszá-
molást célzó Jelenlét Programcsomag.  

A Tabánban tapasztalt életmód sok 
szempontból más törvényszer#ségeket 
mutatott, mint amilyen helyzetekkel a ko-
rábbi kutatások helyszínein találkoztunk. 
Nyilvánvaló volt számunkra, hogy az egyik 
legéget"bb feladat a lakhatás kérdése, 
amely azonban a helyi emberek nélkül biz-
tosan nem rendezhet". Mindez óvatosság-
ra intett bennünket, így tervek és konkrét 
javaslatok helyett egy építészeti stratégia 
kialakításába kezdtünk.( A koncepciónk lé-
nyege abban állt, hogy a közösségi funkciók 
fejlesztésén keresztül vonjuk be fokozato-
san a tabáni embereket a telepfelszámolás 
építéssel járó feladataiba. Vagyis az életmi-
n"ség javításával párhuzamosan kínálunk 
értelmes munkát, és próbáljuk közösségé 
szervezni a telepieket.

Bár a javaslatunkban rajtunk kívül szinte senki sem hitt, hosszas el"ké-
szítést követ"en ()*& nyarán rendezhettük meg az els" Monori Épít"tábort, 
és vághattunk bele egy kísérleti építkezésbe. A Tabán telepen akkoriban még 
hatalmas munkanélküliség volt tapasztalható, a hétköznapokat a túlélés 
folyamatos küzdelme jellemezte. Különösen a téli id"szak jelentett komoly 

Örökös-Tóth Eszter komplex 
terve (Egycsoportos bölcs!de 
és óvoda, 2020, konzulens: 
Kemes Balázs DLA)

A Monori Tanoda koncepció-
terve, 2013 (fotó és mode": 
Batizi-Pócsi Péter)

A Biztos Kezdet Program% az egyik 
legkülönlegesebb, hiszen a gyermekek éle-
tének els" *))) napjában próbál bizton-
ságos, védett körülményeket kialakítani 
úgy, hogy a jelzett id"sáv a fogantatástól, 
ideális esetben azt megel"z"en indul. A kü-
lönböz" nyomortelepeken nagyon gyakori 
jelenség, hogy a gyermekek valamilyen sé-
rültséggel születnek vagy kétéves korukra 
olyan, a környezetb"l fakadó fejl"dési hiá-
nyosságokat szereznek, amelyeket kés"bb 
nem vagy csak nehezen tudnak leküzde-
ni. A jelenlétnek köszönhet" közvetlen 
megfigyelések rávilágítottak, hogy többsé-
gében olyan dolgok húzódnak meg a hát-
térben, amelyek kis anyagi támogatással 
könnyen kezelhet"k. Ilyen például a váran-
dóságot kísér" orvosi vizsgálatok elvégzé-
se, a szükséges gyógyszerek és vitaminok 
biztosítása. Ma már közismert, hogy a kis-
babák fejl"désében milyen fontos szerepet 
tölt be a kúszás-mászás, a telepi ingatla-
nok többsége azonban alkalmatlan arra, 
hogy a gyermekeket a padlóra tegyék, hogy 
ezek az elengedhetetlen fejl"dési folyama-
tok megtörténhessenek. A Gyermekházak 
többek között ezt is biztosítják, ahogy  
a téli krízisid"szakban a f#tött, száraz,  
tiszta és biztonságos környezetet is. 

További fontos sajátosság, hogy a többségében fiatalkorú szül"k – jellem-
z"en az anyukák – együtt járnak az intézménybe, ahol az alapvet" életviteli 
segítség (mosás, fürdetés) mellett háztartásvezetési oktatást is kapnak. 
Mindez az integrált óvodai beilleszkedést készíti el".

Az el"bbi munkát a Tanodai Program# folytatja, már az iskoláskorú gye-
rekekre koncentrálva. A telepi lakóházak a rossz állapot mellett többségében 
nagyon kicsik, a nagycsaládos családmodell miatt pedig meglehet"sen zsúfol-
tak. A gyerekek többségének nemhogy saját szoba, de többnyire saját ágy sem 

jut, a megfelel" szék, íróasztal és nyugodt 
környezet pedig elképzelhetetlen. A prog-
ram ezért az iskolai napközi rendszerét egé-
szíti ki, és az otthoni tanulás lehet"ségét 
teremti meg szervezett, de megjelenésében 
nem intézményi formában. Így hivatásos 
tanárok és önkéntesek segítségével készül-
hetnek fel a gyerekek a különböz" iskolai 
tantárgyakból.

A nyomortelepeken a lakóházak mel-
lett az aprócska udvarok és közterek is 
meglehet"sen rossz állapotúak, alkalmatla-
nok a biztonságos játékra vagy a szabadid" 
értelmes eltöltésére. Ebb"l a felismerésb"l 
született el"bb a Sport Program,& kés"bb 

Perbá# Gyermekotthon, 2021
(fotó: Máté Albert)

Monor, Tabán telep, 2019
(drónfotó: Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat)

Felmérés, Monor, Tabán telep 
2012 (fotó: Kemes Balázs DLA)



*(**() A sikernek köszönhet"en a telepfel-
számolási program is új lendületet kapott, 
komoly egyeztetések indultak egy átfogó 
lakhatási program kialakítására, amely-
hez Soltész László korábban már említett, 
Otthon a telepen cím# diplomamunkája adott 
érdemi felvetéseket. Hatására a Monori Ön-
kormányzat felülvizsgálta és megváltoz-
tatta Tabán városrész építési szabályzatát, 
megteremtve ezzel a majdani fejlesztések 
építésjogi alapját.

A folyamatos egyeztetési feladatok 
közben úgy éreztük, hogy kezdünk eltávo-
lodni a Tabán telep valóságától, ezért ()*--
ban új építkezés szervezését határoztuk el. 
Mivel az el"z" tábor hallgatói ekkora már 
befejezték tanulmányaikat, új csapatot kellett toboroznunk. Meghívott szak-
emberek segítségével egy éves felkészülés vette kezdetét, amelyhez a Kultúra 
és építészet tárgy biztosította a szükséges ismereteket. Tábori feladatnak a gye-
rekház üvegezett verandájának felújítását választottuk, amelyet a gyerekek 
étkez"ként használnak. Ezúttal is a hallgatókkal közösen terveztük meg az 
épületet és készítettük el" az építkezést, amely végül csak részben valósul-
hatott meg. Finanszírozási problémák miatt az új verandának csak a szétsze-
relhet" faszerkezetét tudtuk elkészíteni a telepi hangárban. A felszabaduló 
id"ben egy párhozamosan futó építkezésbe, az Elfogadás Sütöde!* felújításába 
és b"vítésébe kapcsolódtunk be. A Sütöde Program a telepi n"k foglalkoztatá-
sára, az " kezdeményezésükre indult, de a program népszer#sége miatt hamar 
kin"tték a rendelkezésre álló helyiséget. A váratlan fordulatnak köszönhet"en 
vette kezdetét az els" közösségi tervezéssel folyó épít"tábor. Az el"készítet-
lenség ellenére nagyon jól alakult minden, sikerült a munkát rendben befejez-
nünk.!! A sütödeépítés sikerének híre a korábbinál is több helyre jutott el, újabb 
nagy lendületet adott a telepfelszámolási programnak. Szintén fontos, új ho-
zadékot jelentett a táborozó hallgatók kezdeményezése, hogy írjunk ki a Tabán 
telepet érint" tervezési feladatot valamelyik kurzuson. Ennek a kérésnek a ha-
tására választottuk végül az els" stúdióév helyszínének Monort.

Egyeztetés a hangárban,  
Monor, Tabán telep, 2013
(fotó: Holczer Veronika)

A MÉSZ kiá"ítás megnyitója, 
Monori Épít9tábor, 2014
(fotó: Máté Albert, Képkocka)

Biobrikett szárító, lemezalap 
betonozás, Monori Épít9tábor, 
2014 (fotó: Máté Albert, Képkocka)

krízist, mert a f#téshez szükséges tüzel"anyag beszerzése szinte minden 
családnak problémát okozott. A helyzet javítására a frissen indult Biobrikett 
Programhoz terveztünk kislépték# szárítóépületet hallgatók bevonásával, 
majd épít"tábor formájában kezdtük el a munkát. A telepiek fokozatosan 
csatlakoztak a csapathoz, az " segítségükkel rendben elkészült a Biobrikett 
szárító. Az öthetes építkezés végére a telepiek nagy részét sikerült bevonnunk, 
ami hatalmas eredménynek számított, mert semmilyen korábbi program nem 
fejtett ki ekkora hatást. A siker megmutatta, hogy lehet és kell a telepi em-
berekkel számolni, képesek változtatni helyzetükön, ha lehet"séget kapnak 
rá. Maga a Brikett Program ezt követ"en körülbelül három évig m#ködött, ez-
alatt a telepiek többsége újra el tudott helyezkedni. A munkának és az így 
szerzett jövedelmeknek köszönhet"en jelent"sen javult az élethelyzetük, így 
feleslegessé vált a szárító. Az épület rendben betöltötte kísérleti funkcióját, 
jelenleg raktárként segíti a fentebb leírt programokat.)

Chromicsek Adrienn komplex 
terve (Cinka Panna tér és 
Közösségi ház, Monor, 2020, 
konzulens: Kemes Balázs DLA)

Ficsor Enik9 komplex terve (Ilzer 
Sportközpont, Monor, 2020, kon-
zulens: Kemes Balázs DLA)

Hoffmann Eszter Klára komplex 
terve (Monor, Tabán telep, 
Fürd!ház, 2021, konzulens: 
Kemes Balázs DLA)
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* F=DE>I4, Péter: További információk. In: F@:=;@/ 
Katalin – K=5=/ Balázs – O>2/:30B4 Miklós 
(szerk.): Biobrikett szárító – Monor Épít%tábor. 
Budapest: Monor Épít"tábor, ()*&, (&.

( Részlet a Fenntartható közösségek Stúdió 
()()-as tanévének feladatkiírásából.

! Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Prog-
ramjának összefoglalása. https://jelenlet.maltai.
hu/mi-a-jelenlet/ (utolsó elérés: ()(*. ).. *-.)

& Az MTA Gyerekszegénység elleni Program Biztos 
Kezdet Programjának szakmai összefoglalója. 
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=-
com_content&view=article&id=()(&catid=(+:hi-
rek (utolsó elérés: ()(*. ).. *-.)

% Monor Tabán Jelenlét Program. https://jelenlet.
maltai.hu/helyszinek/monor-taban/ (utolsó 
elérés: ()(*. ).. *-.)

, Máltai Sportprogram. http://maltaifoci.hu/ 
(utolsó elérés: ()(*. ).. *-.)

+  Szimfónia Program. http://szimfoniaprogram.
hu/ (utolsó elérés: ()(*. ).. *-.)

- Építészeti startégia és a Biobrikett szárító 
részletei. https://epiteszforum.hu/a-mono-
ri-biobrikett-szarito (utolsó elérés: ()(*. ).. *-.)

. A ()*&-es Monori Épít"tábor szakmai részleteir"l: 
F@:=;@/ Katalin – K=5=/ Balázs – O>2/:30B4 
Miklós (szerk.): Biobrikett szárító – Monor 
Épít%tábor. Budapest: Monor Épít"tábor, ()*&.

*) Máltai Manufaktúra, Elfogadás Sütöde. https://
maltaimanufaktura.hu/termekeink/elfoga-
das-sutode/ (utolsó elérés: ()(*. ).. *-.)

** K=5=/ Balázs: Épít"tábor Monoron – Az Elfogadás  
Sütöde felújítása, Metszet, ()()/*-(, &(–&+.

Borítóterv a Monor Tabán 
víziók cím% kiadványhoz  
(rajz: Hoffmann Eszter Klára)

Bár még rengeteg feladat áll el"ttünk, az elmúlt évekre visszate-
kintve válik láthatóvá, mekkora utat tettünk meg. Komoly eredménynek 
tekinthetjük, hogy a Monori Önkormányzattal, a Monori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen fogal-
mazhattunk meg feladatokat a diákság számára, és hogy az együttm#ködés 
eredményeként született munkák bemutatása érdekében egy összefoglaló 
könyv kiadásán dolgozhatunk. Bízunk benne, hogy a munka nem áll meg itt, és 
további sikeres építések állnak még el"ttünk, hogy lesznek olyanok a mosta-
ni csapatból, akik doktoranduszként csatlakoznak majd a kutatáshoz. Eddigi 
eredményeink és kisebb kísérleteink alapján rövid összegzésként el"revetít-
het", hogy a közösségfókuszú gondolkodás és cselekvés kulcsszerepet fog 
játszani a jöv"beni munka során. Névválasztásunk is ezt fejezi ki.

A Biztos Kezdet Gyerekház 
verandájának mode"je, Monori 
Épít9tábor, 2019 (fotó: Máté 
Albert, Képkocka)

Az Elfogadás Sütöde elkészült 
á"apotban, Monori Épít9tábor, 
2019 (fotó: Máté Albert, 
Képkocka)

A Biztos Kezdet Gyerekház 
verandája, szerkezetépítés, 
Monori Épít9tábor, 2019
(fotó: Kemes Balázs DLA)

Táborzáró és kiá"ításmegnyitó 
a Tabánban, Monori Épít9tábor, 
2019 (fotó: Máté Albert, 
Képkocka)



*(%*(& K9halmy Nóra Monolit téglaépítés 
Útkeresés a téglahagyomány 
folytatása és kés'modern 
tartalékainak megújítása terén

T61-;454(<: Fejérdy Péter DLA

Eddigi doktori tanulmányaim során a monolit téglaépítés kapcsán felme-
rül" problémákkal foglalkoztam, kutatásaim alapján az a következtetésem, 
hogy az egyre növekv" energetikai követelmények a szerelt, réteges és így az 
anyagból adódó törvényszer#ségeknek ellentmondó, kevésbé id"tálló szerke-
zetek helyett kielégíthet"ek a tapasztalati alapú, egyanyagú, mai fejlesztések 
alkalmazásával – mintegy régi-új utak keresésével – is.

A kísérletekben felfedezhet" két markáns megközelítést egy-egy épí-
tész munkáin keresztül kutattam. A hosszútávú tartósságvesztés problé-
májára fókuszáló Dietmar Eberle, valamint a hazai téglahagyomány hiteles 
eszközeit továbbéltet" Pazár Béla különböz" problémafelvetésekb"l indul-
nak, de egyaránt a bevett építési gyakorlattal szembemen" utakat keresnek, 
és erre a téglafalak szerkezetének és formájának egységében találnak rá. Bár 
ezen falak megoldásukban különböznek a történeti téglafalaktól, melyek-
nél még szétválaszthatatlan egységet alkottak a jelentés, a megmutatha-
tóság, a kézm#vesen felépített tömeg és a nagy h"tehetetlenség jellemz"i, 
mégis törekednek ennek megközelítésére.

Eberle a Gebäude (((, és a (((, Emmenweid munkáinál az egészsé-
ges klíma eléréséb"l, a gazdaságos üzemeltethet"ségb"l és fenntartható-
ságból, a mintegy „tökéletes” épületm#ködésb"l indult ki. El"zetes elmé-
leti alapvetéseihez képest jóval egyszer#bb megoldásokat eredményezett 
az összetett szemléletb"l kiinduló építésmód. Épületeiben az anyag fizikai 
lehet"ségei érvényesülnek a technológiával való ésszer# együttm#ködés 
által, téglaformálása elveszti a texturáltságát. Pazár Béla és tervez"társai 
viszont a téglaszer#ség jelentéstelítettségét látják fontosnak, így próbálják 
kielégíteni a mai m#szaki követelményeket. A téglahagyomány folytathatósá-
gának kérdésér"l szól legújabb épületük bemutatása.! Mint ahogy Eberlénél, 
úgy Pazáréknál sem feleltethet" meg egymásnak egyértelm#en a gondolat 
és a forma, azaz az anyagi önazonosság keresése és a megépült tér kialakítá-
sa, s szintén a hosszútávú tapasztalat alapján oldják meg az önmaguknak fel-
tett kérdéseiket. Épületeik egyszerre szerkezetelv#ek és anyagszer#ek, azon-
ban a tégla nemcsak anyaghasználati kérdésként, hanem mintegy az épít"k" 
szimbólumaként jelenik meg náluk – a háznak azt az anyagi önazonosságát 
hangsúlyozzák, amelyet a tégláról téglára való építettség kifejez." 

Gebäude 2226, Lustenau, Ausztria, 2013 
(fotó: Baumschlager Eberle Architekten, 
Eduard Hueber)

Az Avas-dé# református templom  
és közösségi ház, Miskolc, 2019
(fotó: K9halmy Nóra)
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akkor az elbontások helyett az épületek megújítása – meg"rzése és továbbí-
rása – részesülne el"nyben. Az újragondolás módjainak összetettségét jól mu-
tatják a monolit téglaépítés megújítási dilemmái, mert ezekben az esetekben 
megkerülhetetlen az eszmei és az anyagi értékek együttes mérlegelése. Az 
olyan házak, amelyeknél fontos az anyagiságukkal kifejezett jelentés – mint 
például a hódmez"vásárhelyi Bessenyei Ferenc M#vel"dési Központ$ esetében –,  
eredeti karakterük meg"rzésével vagy annak feler"sítésével járó, autentikus 
m#emléki rekonstrukcióval gondolhatók újra, miközben a mai energetikai 
elvárásoknak nem fognak megfelelni. Továbbá úgy t#nik, hogy az épületa-
nyagra kevésbé figyel" teljes metamorfózis (a jelent"s, sokszor a karaktert 
is módosító átalakulás, hozzáépítés) is lehet a túlélés záloga, amennyiben az 
építészeti és a technikai aspektusok egyensúlyban érvényesülnek. Erre pél-
da a Láng M#vel"dési Ház ()*--ra befejezett megújítása.% A rátett h"szigete-
lés esetén elvész a – +)-es évekbeli, kritikai szemlélet# – téglahagyományhoz 
való konkrét kapcsolódás, mert már nem tartható az egykori téglafalak három 
min"ségi dimenziója. Azonban az újragondolás komplex szellemi min"ségével 
lehet kapcsolódni a múlt szellemi min"ségéhez.

A közelmúlt monolit téglahomlokzatai esetében a meg"rzés f"képp 
kulturális kérdés: részben a m#szaki korszer#sítéssel együtt járó építészeti 
értékvesztés anomáliája, részben az épületeknek a korszak hazai építéstörté-
netében elfoglalt, kritikai szemlélet# pozíciója miatt, egy mára folytathatósá-
gában megkérd"jelezett építéshagyomány fontos és tipikus részeként.

* KJ?@354 Nóra: Ezeréves és hallgatag – Magyari 
Éva és Pazár Béla Avas-déli református tégla-
temploma. Építészfórum, ()(). *(. )+. https://
epiteszforum.hu/print/ezereves-es-hallgatag- 
magyari-eva-es-pazar-bela-avas-deli-reformatus- 
teglatemploma (utolsó letöltés: ()(*. ).. *).)

( S652B Mariann: Variációk téglára. In: 
K=>E;140><K Béla (szerk.): Hely és jelentés. 
Budapest: Terc Kiadó, ())(, **+–*!*.

! Id. Janáky István, Jánossy György: Bessenyei 
Ferenc M#vel"dési Központ, Hódmez"vásárhely, 
*.&-–&.. Átalakítás: Janáky György, ifj. Janáky 
István, Janákyné Füredi Gizella, ()*(.

& Tokár György (Gvéti): Láng M#vel"dési Ház, *.+) 
(részben új épületszárny, részben átépítés). 
Megújítás: Archikon építésziroda, ()*-.

A két formálás közti különbségnek a részletek szintjén is megfigyel-
het" építészeti következményei vannak, melyek végigkövetésével az egya-
nyagú struktúrából álló szerkezetet a hitelességre törekvés szempontjából 
is vizsgálhatjuk. A két építész által képviselt két út jelent"sége abban áll, 
hogy a mai korban alkalmazott építésmód szinte kizárólagos elterjedésének 
jogosultságát kérd"jelezik meg az id"tállóság tükrében.

A második évben a kés" modern monolit téglaépületek összetett új-
ragondolási módjait vizsgáltam, mert hazánkban a szocializmus ideje alatt 
emelt, mára energetikailag elavult épületek többsége bontásra ítélt vagy 
kihívásokat jelent" megújítás el"tt áll. Megépülésük óta még nem telt el 
elég id" ahhoz, hogy építészeti értékük szakma által történt felismerését 
szélesebb kör# kanonizálás kövesse, melyet ráadásul a létrehozó kor negatív 
politikai megítélése is nehezít. Ha a felújítás szándéka meg is fogalmazódik, 
építészeti vonatkozásban gondot jelent, hogy az energetikai megújítás ál-
talában teljes esztétikai és szerkezeti „átírással” jár együtt. Ez különösen 
nagy problémát jelent az egyanyagú, monolitikus jelleg#, látható anyagmeg-
jelenés# épületeknél.

Ha a korábban épült házaink utóéletét befolyásoló sokféle tényez"b"l 
kiragadunk kett"t, az energetikai és a bontás-építés ciklust is figyelembe vev" 
ökológiai aspektust, akkor azt látjuk, hogy míg az el"bbi törvénybe foglalt és 
kötelez", az utóbbi (még?) nem. Ennek következménye pedig az, hogy nem kö-
telez" komplexebben vizsgálni az adott építészeti helyzetet. Ha így tennénk, 

Részletrajzok az Avas-dé# református 
templomhoz, 2019 (forrás: Pazár Béla DLA)

A Bessenyei Ferenc M%vel9dési Központ 
2012-es megújítása, Hódmez9vásárhely 
(fotó: Balázs Mihály DLA)

 
A Láng M%vel9dési Ház 2018-as 
átalakítása, Budapest
(fotó: K9halmy Nóra)
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Elt%nt ház (fotó: Ostoróczky Nóra)

Ostoróczky Nóra Földépítés –  
kortárs kísérletek

T61-;454(<: Fejérdy Péter DLA

A fenntarthatóság a közösségeken túl az építéshez használt anyagok te-
kintetében is érdekes kérdéseket vet fel. Egy idén nyáron megjelent Hosszú 
Távú Fejlesztési Stratégia miatt újra el"térbe került a vályog mint épít"anyag, 
melyr"l az építész szakma több fórumon is kifejtette véleményét. Nem vélet-
len, hiszen a fentebb említett felújítási stratégia becslése szerint a ()()-ban 
Magyarországon lakott épületállomány közel *!%-a vályogfalazatú, így elke-
rülhetetlen a velük való foglalkozás.!

Korábbi kutatásom során ennek az anyagnak a kortárs európai építé-
szetben való megjelenését vizsgáltam. Eközben az ismerteken túl számos új 
irányt fedeztem fel, melyek – mint jó példák – akár az itthoni gyakorlatba is 
átültethet"k, vagy inspirálóan hathatnak a szakmában a vályog iránt érdek-
l"d"k számára. Tapasztalatom szerint Magyarországon a környezettudatos 
építészeti megközelítés leginkább a hagyományos technológiák alkalmazásá-
nak újjáélesztésén dolgozik. A fókuszban a meglév" épületállomány és anyag-
mennyiség újrahasznosítása áll, minimális funkcióváltásokkal és b"vítések-
kel. Els"dleges szempont a régi szerkezetek m#szaki állapotának javítása. Az 
építészeti formálás is a hagyományos készlettel dolgozik, és nem jellemz" az 
újítás vagy a kortárs átirat. A Környezettudatos Épít"k szervezete (KörÉpít"k, 
()*.) a természetes épít"anyagok használatának szélesebb körben történ" 
elterjesztését és az építészeti gyakorlatban való alkalmazásuk népszer#síté-
sét t#zte zászlajára, és a kezdetben említett fejlesztési stratégiával kapcso-
latban is kiadták állásfoglalásukat, amely jó összefoglalója a vályogfalazatú 
épületek felújításáról szerzett tudásuknak és tapasztalatuknak. 

Itthon a megrendel"i szándék mögött els"sorban két tényez" áll: a kör-
nyezettudatos élettel való összhangra törekvés, valamint az egészségügyi 
kockázatok elkerülése. Ez el"bbi egyfajta életmódból adódik, a természetkö-
zeliség, a kisebb környezeti terhelés, a kevesebb szemét termelése, a minél 
kevésbé feldolgozott anyagok használata jellemz". A vályog többek között 
az építési hulladékkezelés szempontjából is kedvez" anyag: stabilizálatlan 
állapotban – azaz cement hozzáadása nélkül – az épület bontása után tel-
jes mértékben újra a természet részévé tud válni. Az egészségügyi hatások 
is egyre inkább el"térbe kerülnek, ugyanis a mesterséges úton el"állított épí-
t"anyagokból (ragasztók, szigetel"anyagok) a környezetbe jutnak az egész-
ségre káros vegyületek is. Jó példa erre az azbeszt egykori alkalmazása, ami 
miatt ma az ezt az anyagot tartalmazó épületek mentesítése is céllá vált. 

Az elmúlt években ugyan jelent"s el"relépés történt a természe-
tes anyagok, ezen belül a vályog elérhet"ségében és alkalmazhatóságá-
ban, mégis kevés építészeti újítással használják azokat. Épületszerkezeti 
tanulmányok és publikációk születnek ezekkel az anyagokkal kap-
csolatban," valamint most is folynak kutatások.$ A vályogon kí-
vül a kenderbeton és a szalmabála alkalmazásában látszik fellendülés, 
azonban az esztétikai min"ség sok esetben itt is másodlagos, „könny#-
szerkezetes mediterrán házak” születnek, vagy kizárólag a népi építészet 
elemrendszerének alkalmazása a jellemz". A különböz" konferenciákon és 
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Látványterv – Táj-Restaurációs Központ – 
Szántó Hunor Albert diplomaterve

Vályogkupola, Zürich, 2014  
(fotó: Z. Szabó Márton fotója)

 
Makett – Táj-Restaurációs Központ – 
Szántó Hunor Albert diplomaterve

A vályogkupola el9regyártott elemei –  
Rammed Earth Cupola, ETH Zurich, 
Department of Architecture, Chair of 
Architecture and Construction of Prof. 
Annette Spiro, Lecturer Gian Sa#s

kiállításokon (pl.: ÖkoHome, Construma) is sz#k az a kör, aki valóban elköte-
lezett módon érdekl"dik, és a praxisban is alkalmazza ezeket az anyagokat.  
Pedig az említett fórumok és a tervek lehetnek azok a médiumok, amelyek 
eljuttatják a természetes anyagok hírét az építészekhez. 

Diplomatervekben is megjelennek ezek az anyagok kortárs módon 
alkalmazva. Szép példája ennek Szántó Hunor Albert Táj-Restaurációs Köz-
pontjának terve, ahol a helyi anyag vert földfalként válik teherhordó szer-
kezetté.%  Ezek a tervek persze leginkább a figyelemfelkeltésre alkalmasak. 
Ugyan nehezen ültethet"k át közvetlenül a hétköznapi építészeti gyakorlat-
ba, de a kísérletezés és az oktatásban való megjelenés elengedhetetlen fon-
tosságú a szemléletformálásban. Ezt a gyakorlatot követik például a svájci 
ETH-n, ahol ()*( óta választható tárgyként már az anyagokkal kísérletezve, 
*:*-es építésben próbálhatják ki terveiket a hallgatók. A földfalakat és a vá-
lyogot jól ismer" szaktekintélyekkel, többek között Martin Rauch-kal közö-
sen is kipróbálhatják az el"regyártást és az extrém helyzeteket.#  Így készült 
például egy földfalkupola, amely nem stabilizált döngölt földb"l, hanem el"-
regyártott elemekb"l épült. A különleges szerkezet azóta is megtekinthet" 
az egyetem kertjében. Miközben es"beállóként vagy nyári pihen"helyként 
használható, kutatási objektumként is szolgál a hosszútávú stabilitásvizsgá-
latokhoz. A kurzus célja a személyes tapasztaláson túl az, hogy a jöv" építé-
szei felismerjék az anyagok, a tervezés és a forma kapcsolatát, és munkájuk 
során innovatívan alkalmazzák azokat. Ez a típusú kooperáció és szemlé-
letmód a tanszék által szervezett épít"táborokban már most is megjelenik, 
melynek továbbgondolása – a fenntarthatóság és az anyagok kapcsolatával 
összefüggésben – izgalmas kísérleteket ígér.

* Hosszú Távú Felújítási Stratégia Az (EU) 
()*-/-&& Számú Irányelve Alapján A ()(*–()(+ 
Közötti Kohéziós Célú Támogatások Kifizetését 
Lehet"vé Tev"Feljogosító Feltételek Teljesítése 
Céljából, ITM, ()(*, *.. 

( B6?@>6 Ádám – M=I14@//:@4 Péter – M=I9=4 
Boldizsár: Természetes épít"anyagok szabályozá-
sa. Különös tekintettel a vályog építési anyagok-
ra és technológiákra. Metszet, ()*-/,, -&–.*.

! Medvey Boldizsár Phd-kutatása a BME 
Épületszerkezettani Tanszékén, kutatási 
területei: hagyományos, népi építési technikák, 
vályogépítészet.

& S:0B<K Hunor Albert: Táj-Restaurációs 
Központ – Szántó Hunor Albert diplomaterve. 
Építészfórum, ()(). *). !). https://epiteszforum.
hu/taj-restauracios-kozpont--szanto-hunor-al-
bert-diplomaterve (utolsó elérés: ()(*. ).. )*.)

% SC?3LM36, Samuel: Unique rammed earth dome 
at Hönggerberg. ()*&. **. (,. https://ethz.ch/
en/news-and-events/eth-news/news/()*&/**/
unique-rammed-earth-domes-at-hoenggerberg.
html (utolsó elérés: ()(*. ).. )*.)

https://epiteszforum.hu/taj-restauracios-kozpont--szanto-hunor-albert-diplomaterve
https://epiteszforum.hu/taj-restauracios-kozpont--szanto-hunor-albert-diplomaterve
https://epiteszforum.hu/taj-restauracios-kozpont--szanto-hunor-albert-diplomaterve
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2014/11/unique-rammed-earth-domes-at-hoenggerberg.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2014/11/unique-rammed-earth-domes-at-hoenggerberg.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2014/11/unique-rammed-earth-domes-at-hoenggerberg.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2014/11/unique-rammed-earth-domes-at-hoenggerberg.html
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A Ciudad Abierta megnyitó ünnepség-
sorozatának egy performansza, 1970-
71 (fotó: Archivo Histórico José Vial 
Armstrong / Escuela de Arquitectura y 
Diseño, Pontificia Universidad Cató#ca  
de Valparaíso)

Rose Balázs A kortárs chilei építészet 
kialakulásának gyökerei

T61-;454(<: Fejérdy Péter DLA

Doktori témám a kortárs chilei építészet kialakulását vizsgálja, a közelebbi 
fókusz megtalálásában pedig nagy segítség volt a stúdió tematikája: ()()/(*-
ben a chilei Valparaíso Iskola egyedülálló módszertanát és annak hatásait 
tártam fel. Ez egy, az *.%)-es évek elejét"l a mai napig létez" egyetemi épí-
tészeti m#hely, amelynek nem individuális, hanem közösségi jelleg# a terve-
zésmódszertana. Közös performanszok és verselés jelentik a tervezés kiindu-
lópontját, és az együtt kidolgozott terveket az egyetem kampuszán (Ciudad 
Abierta) vagy dél-amerikai utazások során meg is építik.

A Valparaíso Iskola kísérleti építészeti telepe, a Ciudad Abierta [Nyitott 
Város] idén ötven éves. Kutatásom célja az iskola egyedi építészeti gondolko-
dása és formai eredményei, valamint a nemzetközi szinten is jelent"s kortárs 
chilei építészet közti kapcsolat feltérképezése volt. Noha az iskolát az *..)-
es évekt"l növekv" nemzetközi érdekl"dés övezi, és története mára megfe-
lel"en feldolgozott, arról nem készült kutatás, hogy ezek az összefüggések 
milyen hatással vannak a chilei építészképzésre és tervez"i gondolkodásra. 
Ezekre a kérdésekre kerestem a választ.

Az alapító tanárok – Alberto Cruz és Godofredo Iommi – *.%(-t"l dolgoz-
ták ki az iskola módszertanát, amelyben a közösségi élet és alkotás, az oktatás 
és a tanulás határai elmosódnak. Alternatív pedagógiájuk összetett és a világon 
egyedülálló, ezért a dolgozat a speciális módszertani elemekre fókuszál, ezeket 
foglalja össze: a költészeti alapú kiindulás, a multidiszciplináris megközelítés és 
kollektivista szemléletmód jelenthetik a képzés hangsúlyos részeit. Empirikus 
építészeti felfogásuk alapeleme a valós lépték# modellezés, a folyamatos kísér-
letezés, a játék és az improvizáció. A pedagógia tantervi keretek közé emeli az 
utazásokat, amelyek Dél-Amerika valódi felfedezésére és „belakására” irányulnak.

Gyakorló kortárs chilei építészek közül Germán del Sol vagy Smiljan 
RadiN egyszerre empirikus és költ"i gondolkodásmódjuk és építészeti ered-
ményeik alapján a Valparaíso Iskola csoportjához hasonló utakat járnak be, ez 
pedig különleges, aktuális trendekt"l független építészeti min"séghez vezet, 
amelyet a természetközeliség, a törékeny, ideiglenes struktúrák és héjszerke-
zetek alkalmazása, a belülr"l kifelé irányuló gondolkodás, a projektek folya-
matosan alakuló volta jellemez.

A dolgozat az iskola oktatási módszerein keresztül mutatja be annak 
kialakulását, tevékenységét, építészeti motivációit és hatásait. A kutatás 
alapját a közel négyéves chilei építésztervez"i gyakorlat, az iskola gazdag ar-
chívumai, a telep történetét feldolgozó könyvek és dolgozatok, egy interjúkö-
tet és egy saját interjú adták. Az eredmény segít eligazodni a Valparaíso Iskola, 
illetve más chilei építészképz"k, valamint a kortárs építészet közti kapcso-
latok hálózatában. A következ" évben a mára világszerte ismert és elismert 
építész, Alejandro Aravena (Elemental) szociális építészetének el"zménye-
it és következményeit tervezem kutatni. Aravena kiváló építész és mesteri 
marketinges, azonban tevékenysége el"zményeit, a chilei, perui és egyéb 
latin-amerikai szociális projekteket – a kezdetek szintén izgalmas és gazdag 
anyagát – nem sokan ismerik.
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A Ciudad Abierta kampusz egy 
szá"ásépülete (fotó: Archivo Histórico 
José Vial Armstrong / Escuela de 
Arquitectura y Diseño, Pontificia 
Universidad Cató#ca de Valparaíso)

A tervezés minden esetben kísérletezések 
mentén halad (fotó: Rafael Moya Castro)

A chilei állami szociális építkezések története a (). század els" felében 
indult. Az *.&)–,)-as években, a szakmában más területen is meghatározó 
jelent"ség# építész stúdió – a Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro (BVCH) – 
több urbanisztikai megbízást is elnyert a dél-amerikai ország f"városában és 
vidéki városokban, amelyek nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szakma 
számára is jó példát állítottak. Amíg az *.%--ban elkészült santiagói Unidad 
Vecinal Portales koncepciója még er"sen Le Corbusier hatására íródott, az 
*.,)–+)-es évekre az új BVCH telepek megtalálták egyedi hangulatukat.  
A csapat tagja – Fernando Castillo Velasco *.,+–+! között a Santiagói Kato-
likus Egyetem rektora – nemcsak a szakmában és az oktatásban volt úttör", 
hanem a helyi politikában is kipróbálta magát: a ’,)-as és a ’.)-es években 
is a város La Reina kerületének polgármestereként fejlesztett városrészeket, 
lakótelepeket. Ezekben az években indult Alejandro Aravena szakmai pályája, 
amelyre kétségtelenül nagy hatással volt Castillo munkássága.

A Valparaíso Iskola alapítói – Godofredo 
Iommi (középen) és Alberto Cruz (jobbra) 
– verseléssel indítják az építészeti 
tervezést, Horcones, Ch:e, 1964 (fotó: 
Archivo Histórico José Vial Armstrong 
/ Escuela de Arquitectura y Diseño, 
Pontificia Universidad Cató#ca de 
Valparaíso)



*!+*!, Aravena másik fontos el"képének tekinthet" a Peru f"városában, 
Limában *.+,-ra elkészült PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda) 
kísérleti szociális lakónegyed projekt. Az *.,.-ben kiírt pályázatra perui 
résztvev"k mellett a világ legmen"bb építészeit is meghívták, a nyertes 
tervez"k között ott volt James Stirling, Knud Svenssons, Aldo van Eyck, 
Maki Kurokawa, Christopher Alexander és a svájci Atelier % is. A tervezést 
hosszú viták és tanulmányok el"zték meg, amelyek eredményei alapján az 
építészek a befejezetlenségben és a részben saját erej# építésben találtak 
megoldást. Akkor és ott fogalmazódott meg – talán el"ször – a „half a house” 
koncepció, amelyet Aravena az Elementallal ())!-ban Quinta Monroy-nál is 
örömmel alkalmazott.
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Közösségi gondolkodás a Ciudad 
Abiertán, a víztoronynál (fotó: Archivo 
Histórico José Vial Armstrong / Escuela 
de Arquitectura y Diseño, Pontificia 
Universidad Cató#ca de Valparaíso)

Fernado Pérez Oyarzun: Bresciani, Valdes, 
Cast'o, Huidobro (könyvborító)

Peter Land: The Experimental Housing 
Project (PREVI), Lima - Design and 
Technology in a New Neighborhood 
(könyvborító)

https://www.amazon.com/Rodrigo-P%25C3%25A9rez-de-Arce/e/B001K6HDGM?ref=sr_ntt_srch_lnk_2&qid=1604067258&sr=1-2


*!.*!- Guo!Huini, Prépost Adrienn Anna  
Lélek a térben

TDK-dolgozat 2020 
K8.5/04.': Kemes!Balázs DLA

TDK I. helyezett 2020, A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Különdíja, OMDK II. 
helyezett

Helyszínünk a II. kerületi Ferenchalmi Sz#z Mária-kápolna, amely 
*-(*-es fennállása óta számos megpróbáltatáson ment keresztül. 
Sokáig gazdátlanul állt, majd a ()))-es évek elején hajléktalanok 
költöztek be falai közé, kés"bb pedig a kápolna bels" tere egy 
t#zeset következtében teljesen kiégett. Az állapota jelent"sen 
romlott, mígnem ()**-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tu-
lajdonába került.

A szervezet tevékenységkörébe nem csak a fizikai és anyagi 
segítségnyújtás, hanem az emberekkel való tör"dés, a tényleges 
szociális munka is beletartozik. Fáradságos tevékenységükb"l 
adódóan, amely nemcsak testileg, hanem lelkileg is megterhel", 
szükségük van egy olyan helyre, ahol közösségként egymást tá-
mogathatják, és ahol lelkileg meger"södhetnek annak érdekében, 
hogy folytatni tudják munkájukat.$

A kápolna bels" tere, amelyben ismét vallási témájú al-
kalmak valósulnak meg – önszervez"d" módon –, különleges at-
moszférával rendelkezik. Jelenleg a szeretetszolgálat munkatársai 
alkotják a használók csoportját, céljuk azonban az, hogy a jöv"-
ben a látogatók tábora b"vüljön, és egy er"s közösség alakuljon 
ki. A romos épület felbecsülhetetlen szellemi értékkel bír, hi-
szen a múlt nyomait "rzi, ezért született meg bennünk az a gon-
dolat, hogy a teljes felújítás helyett inkább csak részben formáljuk 
át a bels" tereit. Ötletünk az, hogy a kevésbé igénybe vett szen-
télyrészt lerekesztjük, ennek következtében két különböz" hangu-
latú és használatú tér jön majd létre. A szentély így lehet"séget 
adhat egyéni elcsendesedésre, a megmaradt f"hajó pedig a foglal-
kozásoknak biztosítana teret.

A lelki megújulás iránti vágy és a bels" egyensúly meg-
találásának célja hasonlóságot mutat a zarándoklat lényegi 
szándékával. A közelben elhaladó Mária-út lehet"séget biztosít  
a Közép-Európa egyik legnagyobb zarándokútvonalához történ" 
csatlakozáshoz. Mivel az év minden id"szakában érkeznek zarán-
dokok a környékre, úgy gondoljuk, egy zarándokszállás létesítésé-
vel a terület újjáélesztését is segíthetnénk.

Alaprajz
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Homlokzat
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Metszet



*&%*&& Makki Boglárka A monori Kossuth Lajos 
Általános Iskola b!vítése

Komplex terv 2020/2021 
K8.5/04.': Kemes!Balázs DLA

A szabad iskolaválasztás bevezetése után egyre inkább hát-
térbe került az oktatás társadalmi különbségeket kiegyenlít" 
funkciója. Mint azt megannyi helyen tapasztaltuk, a romák nagy 
része Monoron is a társadalom perifériájához tartozik, cigányte-
lepen lakik, munkája alacsony státuszú, és többen id" el"tt kies-
nek a hagyományos oktatásból. A Kossuth Lajos Általános Iskola 
egykor Monor egyik legnívósabb oktatási intézménye volt, mára 
viszont a teljes leszakadás és elszigetel"dés fenyegeti. Az iskola 
átalakításának reagálnia kell e problémákra és az integrációs célt 
kiemelten kell kezelnie.

Az iskola épülete rendkívül rossz állapotba került, a hasz-
nálhatatlanság határát súrolja, az intézmény pedig egy let#nt kor 
oktatási eszméjét közvetíti. A tervezés során tehát a fenntartha-
tóságot a lehet" legszélesebb körben kell értelmezni, amely nem 
csak a környezetbarát építési módokat foglalja magába, hanem 
egy, a városszövetbe minden szempontból illeszked" iskola ki-
alakítása a cél. A hosszútávú fenntarthatóság során gondolnunk 
kell a közösségi használatra, a város és az iskola közvetlenebb 
kapcsolatára, a jöv"ben felmerül" pedagógiai kihívásokra és a gye-
rekek folyton változó igényeire.

Az integráció a városi intézményeken keresztül történhet 
meg. A m#vel"dési ház, a könyvtár, az uszoda mind terei lehet-
nek a város és iskolák közötti kapcsolatépítésnek. Fontos, hogy a be-
ruházás befejeztével az iskola az oktatási id"n túl is a városi élet 
részese legyen. A tanítási id" lejártával az iskola m#ködése átalakul, 
egy része megnyílik a városi polgárok felé. A tornaterem, az aula 
és a külön bejáratú könyvtár lehetnek azok a kulcsfontosságú terek, 
amelyek használatával a város és iskola közötti kapocs létrejöhet.

Helyszínrajz
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Metszet
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Látványtervek



*%**%)

Axonometrikus rajz a tervezett beépítésr9l
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Robbantott ábra

Nagy Stefánia Perbál – „Üvegház” 
A perbáli fogyatékos lakóotthon 
b'vítése

Diplomaterv 2021 
K8.5/04.': Fejérdy!Péter DLA

Hauszmann-díj 2021 
MÉK-MÉSZ diplomadíj 2021

A perbáli fogyatékos lakóotthont ()*! nyarán ismerhettem meg 
belülr"l, használat közben. A legkitartóbb táborozókkal beköltöz-
tünk az otthon falai közé, amikor betonból kukoricagórét építet-
tünk számukra. Azóta minden évben visszatértem hozzájuk hosz-
szabb-rövidebb id"re. Diplomamunkám ebb"l az intenzív élményb"l 
merítkezik. Egy lehetséges fejlesztési stratégiát próbál felvázolni 
az intézmény számára, amely segíthet visszatérni az alkotók 

– Janesch Péter és Karácsony Tamás – eredeti koncepciójához, az 
önfenntartó majorsághoz. Az általam tervezett épület az otthon 
kertészeti programjához kapcsolódik, bels" hangulata alapján vi-
szont egy barátságos nappali térnek látszik, így f" funkciója mel-
lett közösségi szerepet tölthet be az otthon mindennapi életében. 

Részlet a diplomaterv leírásából: „Az ember fél találkozni 
sérültekkel. Fél, hogy lelkileg megviseli, ha látja "ket tolókocsi-
ban, furcsa arckifejezéssel, érthetetlen mozgással. Fél, hogy vala-
mi olyan helyzetbe kerül, ahol nem tudja hogyan kell viselkedni. 
Meglep", de az igazi találkozás teljesen más élmény. A Perbáli 
Gyermekotthon lakói hasonlóak egy óvodás csoporthoz, akik min-
den rezdülésedre figyelnek, és örülnek, ha játszol velük. De itt ez 
az érzés még intenzívebb, mert az " érdekl"désük egyedül rád fó-
kuszál, rajtad kívül nem vonja el a figyelmüket semmi. Mindent 
tudni akarnak rólad, megölelnek és örülnek neked. Mintha a vissza-
maradott képességük csak vidámság és odaadás lenne. A pozitív 
kisugárzásuk átragad rád. Úgy érkeztél hozzájuk, hogy te segítesz 
nekik, ennek ellenére "k akarnak segíteni neked, és ez sikerül is 
nekik minden egyes találkozáskor.”
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Bels9 látványterv
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Déli homlokzatKeleti homlokzat

Északi homlokzat Nyugati homlokzat

Déli homlokzatKeleti homlokzat

Északi homlokzat Nyugati homlokzat

Homlokzatok



*%.*%-

Látványterv a megérkezés oldaláról



*,**,) Váncza Márk Isten Szent Anyja „Életet 
adó forrás” ikonjának tiszteletére 
elnevezett orosz ortodox templom

É=@(6' G4034 6' +*4?4: Hévíz,  
2020 (építés alatt) 
É=@(6'54(: Váncza M%vek  
V454(< (4>;45<: Váncza László  
Ybl-díjas építész 
É=@(6'5 (4>;45<7: Ferenczy Kinga,  
Váncza Márk

Öt éves tervez"i munka eredményeként tavaly elkezd"dött a hé-
vízi pravoszláv közösség számára tervezett templomunk kivitele-
zése. Az orosz ortodoxia – így annak hévízi egyházközsége is – az 
évszázadok során állandósult liturgia változatlan lépéseit követi 
mind a mai napig. Az egykori épített örökség megidézése és in-
tegrálása egy ilyen kötött hagyományban minden templomtervez" 
építész feladata és kötelessége. Ez nem merülhet ki a történeti 
építészet egykori formavilágának és tagolási elveinek mai korba 
történ" szervetlen átültetésében. A formai párhuzamok keresése 
másodlagos, a kortalan szertartásrend kereteként sokkal inkább 
az egykori térérzet megértése és mai eszközökkel történ" meg-
idézése szolgálhat. A templom elrendezése ezért egy centrális, 
kilencosztatú térformát követ, amelynek kupola áll a középpont-
jában. A térlefedés az alaprajzi rendszer hierarchiáját követ", vál-
tozó magasságú dongaboltozatok kompozíciójából áll. Az építte-
t" a szertartások alatti füstöl"használat miatt minél egységesebb 
bels" anyaghasználatra törekedett, ami összhangban állt az álta-
lunk célul kit#zött tartósság és homogenitás építészeti igénye-
ivel. A falak és a boltozatok így hagyományos kötésben falazott, 
kisméret# tömörtéglából készültek. A küls" teherhordó falak sík-
ugrásai a bels" struktúra ritmusát követik, tagolva ezzel a nagy-
méret# küls" homlokfelületeket. Az anyagszer#ségében megdöb-
bent", nyerstéglaszerkezet tér-tömeg aránya a régi ortodox bels"k 
barlangszer#, vertikális hatását idézi meg. A nyerstéglafelületeket 
– az egykori építési hagyományt követve – fehérre vakolják, ké-
s"bb a bels" teret freskókkal gazdagon díszítik.

A nyugati homlokzat m%szaki rajza
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A templom alaprajza a #turgikus tér szintjén
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A f9hajó dongaboltozata  
(fotó: Váncza M%vek)

A bels9 tér összképe a f9tengely 
irányából (fotó: Váncza M%vek)
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Bels9 kép a karzatról  
(fotó: Váncza M%vek)
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Küls9 részletkép az apsziskápolnák fel9l 
(fotó: Váncza M%vek)



*+**+)

Kukoricagóré, Perbá# Épít9tábor, 2013 
(fotó: Kemes Balázs DLA)

Kemes Balázs DLA 25 éve folyamatos 
jelenlét Együttm)vködés a Perbáli 
Gyermekotthonnal

M/.7-(2>'-7: Janesch Péter DLA,  
Karácsony Tamás DLA, Kemes Balázs DLA,  
Dr. Armuth Miklós, Dr. Hegyi Dezs9, 
Hernádi Eleonóra, Gerzsenyi Tibor, 
Kovács-Sebestény Szabolcs, Medvey 
Boldizsár, Dr. Orbánné Csicsely Ágnes, 
Pozsgai Imre, Takács Tibor és közel  
150 építészha"gató

A Perbáli Gyermekotthon *.., "szén kezdte meg m#ködé-
sét. A sérült emberek ellátásában el"képként is gyakran hivatko-
zott intézmény épületegyüttese a kortárs építészet kiemelked" 
darabja.! Külön értéket jelent, hogy létrehozása a bizalomra és 
önkéntességre épült, adományokból vált lehet"vé. A tervez"k 

– Janesch Péter és Karácsony Tamás – felkérésére kapcsolódhat-
tam be ebbe a munkába ()).-ben. Azóta különböz" karbantartási 
és fejlesztési munkákat tervezünk építészmérnök hallgatókkal, 
majd a nyári épít"táborok keretében meg is valósítjuk azokat. 
Kiemelve néhány eredményt: ()*!-ban kukoricagórét," ()*,-ban 
járdát és t#zrakót,$ ()*+ óta pedig védett munkahelyet% építünk az 
enyhén sérült lakók számára. A folyamatos jelenlét számos emberi 
és szakmai el"ítélet leküzdését segítette, maradandó barátságok 
kialakulását is lehet"vé tette – talán ez a legfontosabb hozadéka 
közösségi építéseinknek.

*  Janáky István: Az építészeti szépség rejtekei 
Magyarországon. Terc, ())&, *((-*(!.

(  Kemes Balázs: Nyitottság és integráció az 
alkotói munkában, doktori értekezés, ()*,, -,. 
http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/*!!%-dla_
ertekezes_kemes_balazs_()*%*(*).pdf (utolsó 
elérés: ()(*. ).. (*.)

!  Képkocka Építész Média Kör: Járda és t$zrakó –  
Perbál épít%tábor, dokumentumfilm, ()*+. https:// 
www.youtube.com/watch?v=CwusXwMR_x- 
(utolsó elérés: ()(*. ).. (*.)

&  Képkocka Építész Média Kör: „Közösségi 
épít"tábor - Perbál, ()*+”, dokumentumfilm, 
()*-. https://www.youtube.com/watch?v=Etxg-
PqBwT-k (utolsó elérés: ()(*. ).. (*.)
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Járda és t%zrakó, Perbá# Épít9tábor, 2016 
(fotó: Máté Albert, Képkocka)
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Táborzáró kiá"ítás, Perbá# Épít9tábor, 
2017 (fotó: Máté Albert, Képkocka)
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Vályogvakolat-készítés, Perbá# Épít9tábor, 
2017 (fotó: Máté Albert, Képkocka)
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Tet9építés, Perbá# Épít9tábor, 2018 
(fotó: Kemes Balázs DLA)
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 „A feladat az, hogy az új fogalmakat megkeressük” 
Beszélgetés a funkció és a használat kortárs építészetbéli 
szerepér'l a stúdió oktatóival és doktoranduszaival

Bartha András Márk DLA Makett és intuíció  
A makettkészítés szerepe a tervezésoktatásban 

Schrammel Zoltán DLA A közös megújulás ereje
Gyökér András Programozott tartósság Az épületek 
funkcionális élettartamát növel' tervez'i stratégiák 
a kortárs építészetben
Bedecs-Varga Éva Az „épít! párbeszéd”  
kreatív tervez!i eszközei
Fülöp Csenge Ember és táj változó kapcsolata Az erdélyi 
Szászföld örökségének használatba vételi lehet'ségei

Hegymegi Jú#a, Malkócs Krisztina Ágnes,  
Schoblocher Edina Tér az üveg mögött (TDK-dolgozat)
Mezei Fruzsina Kabóca Bábszínház, Veszprém,  
Vas Gereben utca (komplex terv)
Starkbauer L$a Az ózdi Árpád Vezér  
Általános Iskola b!vítése (diplomaterv)
Gyökér András doktorandusz, Losonczi Jú#a,  
Adham Shakaki Levélház – A teakészít!k m#helye, 
Lettország (doktoranduszunk munk#(a) 
Karácsony Tamás DLA Fenyves-Parkváros Köznevelési 
Centrum, Érd (oktatói alkotómunka)

'()*+,

(-./012.3

4''567
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Hauszmann-díj 2017Táncos Anna diplomaterve (Amerigo Tot M$vésztelep, 2017, 
konzulens: Karácsony Tamás DLA)



*-+*-, BM: A bioszféra az a véges élettér, 
amiben élünk: a föld teljes felszínén egy 
kb. () km vastag tartomány. Ha megn" az 
egyedszám, akkor kevesebb hely jut egy 
él"lényre. Mi fog történni, ha elfogy? David 
Attenborough új könyvében$ olvastam, 
hogy az eml"sök teljes fizikai tömegé-
nek a .,%-át teszik ki az ember és haszon-
állatai. Ekkora tömegnek van épített-tér-
igénye – ház, istálló, ól. Ez óriási szám! 
Ilyen mértékben kell iszonyatos energiával 
el"állítani az épített tereket, városokat, 
gazdasági épületeket. Abban a hitben élünk, 
hogy ha a tér lehatárolásának eszközei 
egyre tökéletesebbek lesznek, akkor kisebb 
lesz a károsanyag-kibocsátás meg a kör-
nyezeti terhelés. Nem foglalkozunk ele-
get a térhasználattal, vagyis azzal, mek-
kora teret kell belakni, létrehozni, illetve 
fenntartani. Az Innovatív terek Stúdiónak 
ezzel a kérdéssel kellene foglalkoznia!

KP: A rendelkezésre álló sz#kös tér 
minél jobb kihasználására irányulnak a kor-
társ építészet megosztott és közös hasz-
nálati gyakorlatai, melyek a közösségi ak-
tivitások keverésén túl a meglév" városi és 
alulhasznosított terek visszaintegrálásá-
ról is szólnak. Ezt mutatta be Dimitrijevic 
Tijana doktori kutatása, amely a köztes-
használat antiszegregációs hatásait vizs-
gálta budapesti és berlini példákon keresz-
tül.% A közösségi járm#használat mintájára a közös, megosztott térhasználat 
– mint amilyen például a közösségi iroda – egy új lehet"ség. De ide sorolhatók 
– nagyon leegyszer#sítve – a hibrid épületek is, melyek a funkciók közelségé-
b"l, keveredéséb"l származó el"nyöket, szinergiákat használják ki. A ()*.-ben 
Pécsre, az egykori szabadtéri mozi hely-
színére készített negyedéves tervek ilyen 
programmal születtek, közösségi aktivitá-
sokkal vegyítették a parkolóház önmagá-
ban prózai funkcióját.

Egri Mátyás negyedéves terve 
(Parkolóház rendezvénytér, 
Pécs, 2019, konzulens: Gyökér 
András)

Kasztovszky Tamás komplex terve 
(BW épület, Székesfehérvár, 
2021, konzulens: Klobusovszki 
Péter DLA)

Jackó Stefánia komplex terve 
(BW épület, Székesfehérvár, 
2021, konzulens: Klobusovszki 
Péter DLA)

Horváth Árnika negyedéves 
terve (Parkolóház autósmozi, 
Pécs, 2019, konzulens: 
Klobusovszki Péter DLA)

 „A feladat az, hogy az új fogalmakat 
megkeressük”

Beszélgetés a funkció és a használat kortárs 
építészetbéli – szükségszer"en megújuló – 
szerepér!l az Innovatív terek Stúdió oktatóival 
és doktoranduszaival, Balázs Mihály DLA, 
Karácsony Tamás DLA, Schrammel Zoltán DLA, 
Klobusovszki Péter DLA és Bartha András Márk 
DLA, valamint Bedecs-Varga Éva, Gyökér András 
és Szilágyi Norbert részvételével.

KP: Hogyan mutathatjuk be az Innovatív terek Stúdiót?
KT: A vitruviusi hármasság jutott eszembe, amely a Cságoly Ferenc 

Középülettervezés el"adássorozatán és az ebb"l készült könyvekben! is meg-
határozó fogalmakat foglalja magába, ezek pedig a szépség, a hasznosság 
és a tartósság. A szépség akkor m#ködik, ha van viszonyítási alap, magyarán 
m#ködik az emlékezet. Ez megfeleltethet" az emlékezettel foglalkozó stúdi-
ónak. A tartósság minden bizonnyal összefüggésben van a fenntarthatósággal. 
Ennek megfelel"en az építészet innovatív tendenciái leginkább a használat 
fogalma körül érhet"k tetten.

KP: A stúdió elnevezése meglehet"sen félreérthet". Ha tárgyszer#ek aka-
runk lenni, az épületek közösségi használatával szeretnénk foglalkozni. A funk-
ció és az épületekben megvalósuló használat gyakorta összekevert fogal-
mai a modern építészet elméletében kulcsfontosságúak voltak, kizárólagos és 
lesz#kített értelm# alkalmazásuk miatt a korszakra irányuló kritikák visszatér" 
céltáblái lettek. A jelenben, a modern építészet kritikáján is túl, mindig izgal-
mas téma a használat, hiszen a világ állandó változásával a közösségi aktvi-
tások és az ennek közeget adó szociális, kulturális viszonyok is folyamatosan 
alakulnak, melyek hatással vannak a befogadó terekre. Az építészet történe-
te egyben a használat története is. Feladatunk a közösségi építészet aktuális 
funkcióit, a használat módjainak átalakulását figyelemmel kísérni és a válto-
zások jöv"beni irányait észlelni. Az innováció tehát a közösségi terek, épületek 
használatára vonatkozik legf"képpen, de minden egyéb építészettel összefüg-
g" aspektusra is kiterjeszthet", mint például az anyag- és szerkezetválasz-
tás. A középületek funkcionális és térbeli tipológiája, a típusok történeti feldol-
gozása folyamatosan jelen, s"t el"térben volt a Középülettervezési Tanszéken, 
elegend" az itt készült tervezési segédletekre és tankönyvekre" gondolni.

BM: Környezetrégészek megállapították, hogy az amazóniai "slakosok 
az elmúlt ötezer évben úgy tudtak élni, hogy nem hagytak maradandó nyo-
mot a környezetükben. Ismerték azt, benne éltek, de nem használták ki. A te-
rületet, mint egészet "rizték meg, ide értve annak biodiverzitását is, új fajokat 
nem telepítettek be. Ez azt jelenti, hogy állandó innovációban – azaz megújulás-
ban – éltek. Nem borították föl a környezet egyensúlyát. Kérdés, hogy ez a fajta 
fentarthatóság a jelen társadalmi viszonyai közt, hogyan tud m#ködni.

KP: Az innováció ezen értelmezése éppen ellentéte annak, ahogyan ál-
talában ma használjuk, hiszen a kényszeres változást, fejl"dést, megújulást 
kapcsoljuk hozzá.



*-.*-- közleked"kre – elképzelhet", hogy a mi kulturális mintázatunkban már dönt" 
jelent"sége van a folyosónak. Ez a mi kulturális hagyományunk. Az is kérdés, 
hogy nem vagyunk-e rabjai? Ezt tanítjuk az egyetemen is. Persze rögtön le-
hetne mondani ellenpéldát, hiszen ott vannak az áramló terek, amelyek ese-
tén nincsenek közleked" felületek.

SZ: A berlini Le Corbusier-lakógépnek három méter széles középfolyo-
sói vannak, a vége is vak, barátságtalan az egész. Egy jelenleg is ott él", az 
els" lakók közé tartozó kedves hölgy elmesélte, hogy az ‘%)-es évekt"l egé-
szen a ‘+)-es évek közepéig a ! m-es középfolyosó volt a gyerekek játszótere, 
itt bicikliztek, fociztak, futottak. Nem közleked", hanem a gyerekek nappalija, 
közösségi tér volt. Most befektetési céllal felvásárolják, mert presztízsérté-
ke van egy Le Corbusier-lakásnak. Sokat változott a világ! Mivel nem lakik 
itt annyi gyerek, a használat átalakult, a közleked" jelenleg egy halott tér. 
Ez egy spontán kialakult használati mód volt, melyet a közösségi felületek 
elégtelensége kényszerített ki. Most az eredetileg tervezettnek megfelel"en 
m#ködik, sokkal unalmasabban. Ez jó példa a téri tartalék problémájára.

BM: Ha az innovációval stúdiószinten szeretnénk foglalkozni, a haszná-
lat változása az egyik legizgalmasabb aspektus.

BAM: Engem az érdekel, hogyan jön létre egy innováció. Az evolúcióhoz 
hasonlatos, vagy inkább egy teljesen új gondolat megjelenése? Tervez"i dön-
tés vagy társadalmi szükségszer#ség?

SzN: Az életre, a korra, a környezetre folyamatosan reagálunk, ahogyan 
manapság a klímaváltozásra is. Az építészet adaptáció?

KP: Az építészettörténetb"l tudjuk, hogy id"r"l id"re jelennek meg új 
funkciók, melyek létrehozzák a maguk téri kereteit – ilyen volt például a mú-
zeum, mely teljesen új intézményként jelent meg a *-. században, de a bio-
lógiából kölcsönzött – nem feltétlenül szerencsés – párhuzamot vonva az 
evolutív fejl"désre is lehetne példaként hozni, ha a múzeumépítészet el-
múlt kétszázéves történetét tanulmányoznánk. Ugyanakkor megemlíthet-
jük a változó szociális igényeket is, amelyek manapság különböz" társadal-

mi és korosztályi csoportok 
igényeihez igazított speciális 
környezeteket hívnak életre. 
Ide sorolhatjuk a kifejezetten 
mozgássérültek által használt 
épületeket, a veteránok szá-
mára tervezett rehabilitációs 
központokat, illetve a speci-
álisan demenciával él"k szá-
mára tervezett környezeteket 
is. Ez utóbbival foglalkozott 
Kovács Fruzsina a Felejtér – út-
mutató az Alzheimer világá-
ba cím# TDK-dolgozatában. 
Természetesen az új gondola-
tok megjelenése sem feltétle-
nül valamely kikényszerített 
környezeti hatáshoz kötött. 
Itt van például a korábban már 
említett régi-új téma, a téri tar-
talék – vagy másképpen a tér 
rugalmasságának – problémája, 

I"usztráció Kovács Fruzsina  
A felejTÉR – útmutató az 
Alzheimer v%ágába cím% TDK-
dolgozatához (2020, konzulens: 
Balázs Mihály DLA, TDK I. helye-
zett 2020, OMDK Különdíj 2021)

BM: Tágabban értelmezve ide kapcsolható a m#-
emlékek problémája, hiszen az építészet és a m#em-
lékvédelem története arról is szól, hogyan határoljuk 
le és használjuk ezeket a tereket.

KP: Egyébként a m#emléki érték# és funkció-
vesztett épületek kérdése izgalmas kapcsolódási pont az Emlékezet és építé-
szet Stúdió, valamint a Fenntartható közösségek Stúdió számára is. Az adap-
tív újrahasznosítás az utóbbi id"ben aktuálissá és népszer#vé váló témájában 
szemléletesen jelennek meg a tanszék három stúdiójának problémafelvetései. 
Mi a használat fel"l közelítünk, a többi stúdió más szempontokat hangsúlyoz. 
Milyen módon viszonyul egymáshoz a meglév" épület és az újonnan beleköl-
töz" használat? Milyen mértékben formálják, deformálják és determinálják 
egymást? Jószai Ágnes DLA-dolgozta# és a ()(*-es komplex feladatként ki-
adott székesfehérvári er"m# épületeinek újrahasznosítása is ezekhez a té-
mákhoz kapcsolódtak.

BVE: Számomra az innováció találmányt, leleményt jelent, amely els"-
sorban szellemi természet#.

BAM: Fontos kiemelni az invenció és innováció közötti különbséget – az 
invenciónál annyival több az innováció, hogy utóbbi a gyakorlatban is m#ködik, 
azaz hasznos találmány.

BM: Az innováció számomra nem  
anyagi, azaz technikai, hanem  szellemi  
szempontból a legizgalmasabb, tehát  
a kulturális aspektusai a civilizatorikussal 
szemben. Innováció lehet egy gondolat új-
rahasznosítása is, mint például a rejtett 
közleked". A funkcionalizmus ezt nem 
nagyon alkalmazta, közleked"kben gon-
dolkodott. Egy régi kastélyban ilyen nincs, 
ott a szoba szobához kapcsolódik. A rej-
tett közleked" egy innovatív jelenség, ha 
felismerem ebben a tartalékot. A kultúra 
mintázatokat alakít ki, amelyek a közös-
ség védelmére szolgálnak, normák, ame-
lyekhez igazodni lehet. A mintázatok 
hagyományozódnak, és ennek során torzul-
nak is – új igények, szempontok jelennek 
meg. Azok a kulturális mintázatok, ame-
lyek a múltban létrejöttek, alkalmasak-e 
arra, hogy engem orientáljanak, vagy any-
nyira torzultak már, hogy alkalmatlanná 
váltak a használatra? Visszatérve a rejtett 

Tóth Bence komplex terve 
(Tudás gyár, Székesfehérvár, 
konzulens: Karácsony Tamás DLA)

Suri Sára komplex terve 
(Hagyomány és Innováció 
Háza M$vészeti Központ, 
Székesfehérvár, 2021, kon-
zulens: Balázs Mihály DLA)
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Azok a felosztások, amelyek alapján mi osztályozzuk, amelyek alapján cso-
portokba rendezzük és oktatjuk az építészetet, a funkciót követik, melyben 
ugyanez a szempont jelenik meg. Nem lehet, hogy ezek nem valóságos ka-
tegóriák, és csak épített tér van? Eljutottunk a térhasználathoz, alkalmaz-
zuk a hasznos és a haszontalan jelz"-
ket a terek jellemzésére. A funkcionalizmus 
csak az el"bbir"l vett tudomást, ezeket 
pedig determinisztikusan szemlélte. Vajon 
érvényes-e még ez a közelítésmód?

KP: Amikor egy tervezési program-
ban leírunk egy funkciót, szükségszer#en 
racionális, tárgyilagos nyelven tesszük, ez 
torzítja, determinálja a programot és a meg-
épített végeredményt is, azonban az nyil-
vánvaló, hogy a funkció és a megvalósuló 
használat közti ollót manapság igyekszünk 
tágra nyitni, kerülve a kizárólagosságot.

BAM: A használat ahhoz a gyomnö-
vényhez hasonlatos, amely az aszfaltból is  
kin": az ember és az életmódja nagyon rugal-
mas. Egyetértek Misivel abban, hogy minél 

Szolga Kata, Ming Rong Chen, 
Út a folyosóig-tér a tantermen 
kívül, konzulens: Karácsony 
Tamás DLA, TDK II. helyezett, 
Piarista II. különdíj 2019

Horváth Árnika, Kovács A#z 
Zsuzsanna, Nagy Eszter, 
Kötelék /// Segít! terek, 
konzulens: Balázs Mihály DLA, 
TDK III. díj, HK Prezentációs 
Különdíj 2019

Szepesi Zsófia, Soós Barbara, 
Suri Sára, Régi hit + Új tudás 
= Új hit, konzulens: Karácsony 
Tamás DLA, TDK I. díj, Piarista 
I. különdíj 2019

mellyel Gyökér András foglalkozik. A tör-
téneti épületeink jelen"s része a haszná-
latok befogadása tekintetében nagyfokú 
rugalmassággal rendelkezik, mely a jelen-
hez közeledve többnyire csökken. A kortárs 
építészetben kívánatos célként t#zzük 
ki ezt a tulajdonságot: ebben is megjele-
nik a fentarthatóság aktuális szempontja, 
ugyanakkor a mintakövetés is.

GYA: A téri tartalék kérdésében az 
foglalkoztat, hogyan tudjuk már a tervezés-
nél figyelembe venni, hogy az id"ben adap-
tálódó tér minél hosszabb ideig használható 
maradjon. A disszertációm három fontosabb 
probléma köré épül. Az els", hogy mennyire 
tudnak függetlenedni az épületek a külön-
böz" technikai vívmányoktól. Erre lehet 
példa a közel-keleti széltornyok low-tech 
megoldásának újrahasznosítása, amelyeket 
manapság gyakorta használnak zöld épüle-
teknél. A második a tér rugalmassága, ahhoz, 
hogy sokáig használható legyen, paradox 
módon bizonyos kötöttségekkel kell rendel-
keznie. A harmadik pedig az épület várossal 
való kapcsolata, az építménynek infrastruk-
túrává kell alakulnia, hogy hosszú élet# ma-
radhasson, azaz nagyon intenzív kapcsolat-
ra van szüksége a várossal, nyitottnak kell 
maradnia, átjárhatónak, mint egy utca.

KP: Az utolsóban megjelenik egy  
a stúdióhoz köthet" másik téma: a középü-
letek és a köztér kapcsolata. A középüle-
tek nyitottága, köztérszer#sége, átjárha-
tósága népszer#ségük, használhatóságuk 
fontos összetev"je. Ez hangsúlyos volt az 
Epreskertbe készült hallgatói tervekben is, 
ahol a legfontosabb kérdés a nyilvános és az 
intézményi terek közti kapcsolat er"sítése 
lett – a küls" és a bels" térben egyaránt. 

GyA: Itt f"ként azért fontos, hogy  
a köztérben, illetve annak használatában 
bekövetkez" változások az épületben is ér-
zéklehet"k legyenek, mert a város fejl"dése 
húzza magával az épületet is.

BM: Err"l a specializáció jutott eszem-
be, a speciális képesség, tudás. Például a hasz-
nos és a haszontalan madarak, vagy a gyógy-
növény és a gyomnövény ellentéte. Kiderült, 
hogy a gyomnövények is lehetnek gyógy-
növények! A haszonelv#ség, amely ezek-
ben a distinkciókban megjelenik, felettébb 
gyanús! Van-e ennek építészeti vetülete? 

Szvath Réka negyedéves terve 
(Budapest, Epreskert, 2020, 
konzulens: Klobusovszki Péter DLA)

Gunther Ágota negyedéves terve 
(Budapest, Epreskert, 2020, 
konzulens: Balázs Mihály DLA)

Horváth Erzsébet negyedéves terve 
(Budapest, Epreskert, 2020, 
konzulens: Fejérdy Péter DLA)

Lestyán Enik9 negyedéves terve 
(Budapest, Epreskert, 2020, 
konzulens: Bartha András Márk DLA)
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C/01234 Ferenc: Három könyv az építészetr%l '. –  
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& D656<>6D=96C Tijana: Közteshasználat mint 
antiszegregációs eszköz – A budapesti 
Magdolna negyed esete és a berlini Neukölln-
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Kaszás Flóra komplex terve 
(Táncközpont, Veszprém, 2020, 
konzulens: Balázs Mihály DLA)

kevésbé specializált egy tér, annál flexibili-
sebb, annál több mindenre használható, te-
hát jobban kiállja az id" próbáját, tartósabb,  
feltéve, hogy az alapfunkcióját is képes ellátni.

SZ: Tavaly tavasszal, a Covid-járvány 
kezdetén jártam a kórházakat, és arról be-
szélgettem a frontvonalban szolgálatot 
teljesít"kkel, hogy "k miként élik meg azo-
kat a változásokat, amelyekkel hirtelen kel-
lett szembesülniük. Egyik barátom, a Heim 
Pál Kórház igazgatója azt mondta: „bebi-
zonyosodott, hogy ami éppen csak elég, az 
kevés”. Fején találta a szöget, magunkat 
is állandóan korlátok közé kényszerítjük, 
hogy a legracionálisabban tervezzünk, a leg-
kisebb téri tartalékot képezve, ugyanakkor 
soha nem tudhatjuk, mikor jön el az a pilla-
nat, amikor nagyon nagy szükség lesz a térre.

KP: A közösségi térhasználat újszer# 
mintázatait több középülettípusnál is meg 

lehet figyelni, ezek közül az egyik mindenképpen az iskola, ahol a térhaszná-
latban jelentkezett er"teljes differenciálódás. A reformpedagógiáknak köszön-
het"en felértékel"dtek azon tanulási környezetek, amelyek inkább találkozó-
helyként, olyan informális térként m#ködnek, amelyek ösztönzik a társasági 
keveredést és aktivitást, lebontják az emberek közötti pszichológiai és kulturá-
lis akadályokat. Szerepük a kommunikáció, a csapatmunka, az inspiráció el"se-
gítése. A Budapesti Piarista Gimnázium közösségi tereinek megújításával fog-
lalkozó, ()*.-ben lebonyolított TDK-szekció ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. 
Hasonlóan radikális változások mentek végbe az elmúlt negyven évben a mú-
zeumok és a könyvtárak szerkezetében is, köszönhet"en annak, ahogy mind-
kett" alapvet" megújuláson esett át, nem kis részeben a globalizációnak és az 
információs társadalomnak köszönhet"en. Mindkét intézmény olyan tanulási 
felületek szövetévé változott, amelyben a tudásátadás hagyományos formáin 
túl megjelen" közösségi és peadgógiai aktivitások egy id"ben változóan hasz-
nálható, inspiráló, nyitott térbeli viszonyokat feltételeznek. Olyan integratív 
terek, ahol a határok részben vagy egészében elmosódnak, így a különböz" te-
vékenységek egy id"ben, egymással akár átfedésben is jelen lehetnek.

KT: Nem kell a dolgok elébe menni, mert azok jönnek elénk. Miért volt az 
elmúlt negyven év könyvtár- vagy múzeumépítészete innovatív? Mert életben 
akartak maradni! Használati változás történt, mely a kreativitás és az inno-
váció következménye volt. Szembesülnünk kell el"bb magával a problémával. 
Jó példa erre Benyovszky-Géczy Zsuzsa doktoranduszom kutatása: Otthon az 
iskolában. Az utóbbi b" egy évben az iskola és a munkahely az otthonban sokkal 
relevánsabb kérdés volt, és valószín#leg az is marad az elkövetkez" %-*) évben.

BM: Ilyen kategóriákban gondolkodunk, hogy iskola vagy otthon. 
Valójában lehet, hogy se otthon, se iskola nincs ebben az értelemben, ha-
nem van egy tér, ahol valamit csinálsz – alszol, olvasol, dolgozol. Lehet, 
hogy visszajutunk oda, hogy csak úgy létezünk a világban, és helyeket kere-
sünk a különböz" cselekvésekhez. Ez a gondolatmenet rövidebb távon is m#-
ködhet, a térhasználat ezért érdekes. Nem azon fogalmak mentén fog a tér-
használat m#ködni, amelyeket megörököltünk vagy megtanultunk, a feladat 
az, hogy ezeket az új fogalmakat megkeressük és új tartalommal töltsük meg!

Reg9s Krisztina komplex terve 
(Táncközpont, Veszprém, 2020, 
konzulens: Klobusovszki Péter 
DLA)
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munka beemelése összhangban van a kézm#ves kultúra újrafelfedezésének 
tendenciájával. A Bauhaus emlékévet magunk mögött hagyva mindezzel ösz-
szecseng"en juthat eszünkbe Gropius mottóként választott alapító kiáltványa.

Bár a Bauhaus iparm#vészeti iskola volt, a kétkezi alakítással járó 
szabadság az iparm#vészeti tevékenységekb"l az építészetbe is átszi-
várgott. A korabeli építészképz" intézmények akadémikus historizmusa 
ezt a fajta tudást, kísérletez" m#helymunkát nem támogatta. Ezzel szem-
ben a Bauhaus elvei tág teret engedtek az alkotásnak, és hangsúlyozták a kí-
sérletezés létjogosultságát a tervezésoktatásban, amely egy újfajta építésze-
ti nyelvezet kibontakozásához vezetett. 

A mintakövetés teljes elvetése manapság nem életszer# felvetés az 
építészképzésben, megfelel" magyarázat mellett az oktatás hasznos alapját 
jelenti, viszont aránya felülvizsgálatra szorul, és több teret kellene engedni az 
alkotás útkeres" válfajainak. Míg a Bauhaus el"tti id"kben a mintakövetés leg-
inkább min"ségbiztosítási szerepet kapott, a mai információdömpingben sok-
kal nehezebb eligazodni: mintakönyvek helyett a sokkal könnyebben elérhet" 
Pinterest- és Instagram-algoritmusok mutatják meg a fiatalok számára az 
építészet trendjeit, felvillanó képek adnak inspirációt lényegi magyarázat, hát-
tér és mélység nélkül. Ezek ellensúlyozása érdekében kiemelt jelent"sége kell, 
hogy legyen az anyagi, fizikai szabályszer#ségek els"kézb"l történ" átélésének. 

Farkas Dániel, makettkészítési 
dokumentáció (M$/hely 1. feladat, 2021)

Gombos Tamás, Fülöp Theodóra Eszter Puddle 
Pav&ion cím% terve, Tervezésmódszertan 
pályázat, Margitsziget, Budapest, 2021

Bartha András Márk DLA Makett és 
intuíció A makettkészítés szerepe  
a tervezésoktatásban

„Az iskolákat újra a m$helynek kell felváltania. Legyen végre 
ismét épít% a mintarajzolók és iparm$vészek rajzoló-fest% 

világa! Ha az alkotótevékenység iránt vonzalmat érz% ifjúság 
megint azzal kezdheti pályáját, hogy kézm$ves szakmát tanul, 

mint régen, a jöv%ben a terméketlen »m$vész« nem ítéltetik 
többé tökéletlen m$vészkedésre; készségei megnyitják 

el%tte a kézm$vesség útját, ahol jeleset alkothat.”! 
(Walter Gropius)

A valós fizikai térben létrejöv" modelltárgyak készítési folyamata hatékonyan 
formálja az építészeti koncepciót.  A valós makettek számítógépes társaikhoz 
és a rajzi eszközökhöz képest más építészeti tartalmat képesek magukba s#-
ríteni. Miért fontos a makettezés gyakorlata, szerepének er"sítése az építé-
szetoktatásban? Miért fontos eszköze a kreatív gondolkodásnak, és hogyan 
járul hozzá az építészeti innovációhoz? Miért nem helyettesítheti a digitális 
eszközöket, ám hogyan egészíti ki azokat? Az elmúlt két év hallgatói munká-
inak példáján szeretném bemutatni a makettépítés fontosságát, valamint az 
innovatív, kísérleti gondolkodás fejlesztésében betöltött szerepét.

Manapság az információk túlnyomó többségét képerny"n keresztül 
fogadjuk be, ()*.-ben egy átlagos magyar ember napi (,% órát töltött a ké-
perny"t nézve." Ez a szám azóta valószín#leg még magasabb lett, kiváltképp 
az építészek körében. A járvány ideje alatt sokszorosára emelkedett képer-
ny"használati id" negatív hatásait mindannyian éreztük, mindig üdít" volt 
olyasvalamivel foglalkozni, amihez nem szükséges számítógép. Err"l az él-
ményr"l számoltak be hallgatóink is, amikor „offline” megoldandó feladatot 
kaptak a karantén id"szakában. 

Járványhelyzett"l függetlenül is szükségünk van analóg eszközök-
re, a számítógépen kívüli valóságban megtapasztalható tárgyakra, helyzetekre. 
Újabban a digitalizáció ellenhatásaként figyelhetjük meg a kézzel készült, kéz-
zelfogható tárgyak felértékel"désének tendenciáját. Az újraéled" kézm#ves-
ség, a craft culture, a DIY- és makermozgalom, mind er"sebben határozzák meg 
tárgykultúránkat.$ Az egyre szélesebb körben hozzáférhet" technológia és tu-
dás lehet"vé teszi az egyedi, igényekre szabott tárgyak személyes elkészítését. 
Napjainkban kevés a valódi kézm#ves, de egy kicsit mindenki annak érezheti 
magát néhány videó megnézése vagy olcsó szerszám megvásárlása után. Ez 
az er"s vágy, illetve a manuális munkán alapuló kreatív energia az építészeti 
tervezés szolgálatába állítható, ha maketteket készítünk. A kézm#vesség a mi 
egyetemünkön nem bír mélyre nyúló hagyományokkal, ugyanakkor fontos sze-
repe lehet az építészképzésben. A világ meghatározó egyetemein a kézzel vég-
zett munkának kiemelt szerepe van az építészeti tanulmányok megalapozásá-
ban, erre épít például Tom Emerson, a zürichi ETH-n,% vagy épp az Architecture 
Academy „Experimental” stúdiói.# Egyrészt az anyagszer#vel való taktilis ta-
lálkozás hasznos tapasztalat a leend" tervez"k számára, másrészt a kétkezi 
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az emberi érzékszervek számára leginkább befogadhatók. Bár létezik már 
olyan technológia, amely meggy"z"en hiteti el agyunkkal a térbeliség élmé-
nyét (pl. VR- és AR-eszközök), a fizikai valóságban továbbra is megbízhatób-
ban és gyorsabban érzékeljük a teret és a tömeget.& 

A CAD-eszközök segítségével készített tervek megépülve gyakran a di-
gitalizáció szabályszer#ségeit hordozzák magukon. Felkínált könyvtári ele-
mekb"l rakhatunk össze néhány kattintással egy egész házat, a gép felajánl 
anyagokat, felületeket, szerkezeteket, amelyek a !D-ablakban tökéletesen 
pontosak, és összeillenek egymással. Nagyon hamar vizualizálható, túlontúl 
részletes eredményt kapunk, valós tervezési munka nélkül. Nem egy megszü-
let" kerek koncepció elemeit bontjuk ki lépésr"l lépésre, hanem pont fordítva, 
kész elemekb"l építkezünk. Egy kezd" építész(hallgató) számára az így létre-
jöv" terv a részletesség, a kitaláltság illúzióját kelti, meggátolva a koncepció 
saját szabályszer#ségeinek kibontását. Ez a fajta kitalálatlanság és látszóla-
gos tökéletesség a valós fizikai térrel találkozva konfliktusokat szül. Emiatt 
szükség van olyan praktikáknak a tervezési folyamatba történ" be- (vagy visz-
sza)emelésére, amelyek képesek a valóság tökéletlenségében rejl" karaktert 
meg"rizni, és azt a készül" építészeti m# szerves részévé tenni. Olyan esz-
közökre tehát, amelyek a terv kitaláltságához mérten kell"en részlettelenek, 
avagy épp ellenkez"leg, részletesek. 

Plander Csenge Térkompozíció 4. feladat, 
2020 (konzulensek: Gyökér András, Bognár 
Me#nda, Rab Sarolta)

Molnár Mira, koncepciómakett gr$ázsból, 
M$/hely 1. feladat, 2021)

Ma már nem kell hosszú órákat eltölteni az épületek tereit, hom-
lokzatait rajzolva, ha szeretnénk emlékezetünkbe vésni azokat, mindez 
egy gombnyomással lefényképezhet", beszkennelhet", s"t, otthonunk ké-
nyelméb"l telefonok képerny"jén át bejárhatók, megforgathatók a világ 
építészeti remekm#vei. A könny# hozzáférés a megismerés illúzióját adja, 
ezért magától értet"d", hogy a számítógép segítségével megérthet" a vi-
lág, ugyanakkor elmosódik a határ a valóságos és virtuális között. Az építé-
szek a valós építés gyakorlatában érintettek, ezért az oktatásban szüksé-
günk van olyan eszközökre, amelyek hozzásegítenek az épített környezet 
valódi megértéséhez és megéléséhez, amelyek ellensúlyozzák a könnyen 
elérhet" információk negatív hatásait. Habár az építészoktatás természete 
virtuális – legtöbbször meg nem épül" épületekr"l beszélünk –, minden esz-
közzel segítenünk kell a terv valósággal való egyeztetését. A makettépítés 
ilyen segédeszköz: apropót és módszert ad a részletes megértésre, a valós 
körülmények megismerésére, az elkészítésre szánt id" és figyelem pedig fo-
kozottan hasznosul a tervezés során.

A vizuális kultúra legtöbb területén, így az építészeti tervezésben és 
oktatásban is megkerülhetetlen tényez"vé vált a digitális kultúra. A BIM-
rendszerek fejl"désével létrejöv" virtuális tárgyak, épületek rengeteg informá-
ciót s#rítenek magukba, mégis híján vannak olyan téri min"ségeknek, amelyek 

Weisz Mátyás, Középület tervezés 2. makett 
– Alkotóház, Törökbá#nt, 2020 (konzulens: 
Zsuffa Zsolt DLA)
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Az intuíció és a kreativitás tágan értelmezhet" pszichológiai fogalmak, 
amelyek az innováció alapvet" eszközei. Az intuíció kifejezés szótöve a latin 
intueri (megnéz, megtekint, megfigyel) szóból ered, más formában az intuitio 
(sugallat, megérz% képesség) szóból vezethet" le mai jelentése. Ezt úgy is 
érthetjük, hogy a sugallat feltételezi a pontos megfigyelést és a háttértu-
dást az adott alkotási folyamatban. A pontos megfigyeléshez és az ihletett 
állapothoz jól jön a lassúság, a tágabb id"keret, amit modellkészítés közben 
kapunk. Az innováció másik mozgatórugója a kreativitás, a hagyományos 
definíció szerint a megszokott gondolkodástól való eltérés, J. P. Guilford 
amerikai pszichológus fogalmával élve a „divergens gondolkodás” képessé-
ge.' Az általa felállított kétfajta gondolkodási modellben „konvergensnek” 
hívja azokat a gondolatmeneteket, amelyek egyetlen jó megoldás felé halad-
nak, kiemelve, hogy ezek legf"bb motorja az intelligencia. Ellentétpárja a di-
vergens gondolkodás, amely feltérképezi, bejárja az újszer# utakat egy-egy 
probléma megoldása során, és több jó megoldást ad – ennek mértékét 
írja le a kreativitás. Az építészeti tervezésben mindkét képességre szük-
ség van – míg a tárgyi tudás, tapasztalat és szerkesztés inkább az el"bbi-
ben, a szabadkézi rajzolás, skiccelés és makettezés inkább az utóbbiban 
jelent segítséget. A koncepcióalkotás során gyakran szembesülünk olyan 
kérdéssel, amelyre gyorsan szeretnénk válaszokat, megoldási variációkat ta-
lálni. Ilyenkor nagyon hasznos, ha új néz"pontokat tudunk felvenni, ha más 

A napi tervezési praxisban egyre kevesebb tér és f"képp kevés id" 
marad a kézi rajzolásra, még inkább a kézzel formált tárgyak létrehozásá-
ra. A kísérletez" makettezés a maga hibalehet"ségeivel rákényszerít a terv 
részletes végiggondolásra, vagy adott léptékhez való igazításra. Az egy-
szer#ség meg"rzése mellett valós anyagok beemelésével mégis hangulati 
elemeket tudunk beemelni a kompozícióba. Építése során automatikusan 
egyszer#sítünk, racionalizálunk tervünkön. A valóság próbája arra ösztönöz, 
hogy átgondoltabb koncepciók szülessenek, mivel a modellépítés kevésbé 
t#ri el a valótlanságot, mint a látványtervezés. A gravitációt például min-
den esetben le kell küzdeni, végig kell gondolni legalább alapszinten egy-
egy ház tektonikáját, tartószerkezetét. A makettnek van léptéke, vannak 
valós anyagvastagságai, ebb"l adódó részletessége, nem lehet korlátlanul 
ki- és benagyítani, mint egy számítógépen. Beláthatóvá és otthonossá te-
szik a makettel való munkát azok a kötöttségek, amiket egy valódi makett 
elkészítése megkíván, szemben a virtuális tér határtalanságával. 

Ackermann Ádám, Középülettervezés 2. 
makett – Sz!nyi Erzsébet Zeneiskola, 
Törökbá#nt, 2020 (konzulens: Karácsony 
Tamás DLA)

Veres Zsuzsanna, Középülettervezés 
2. makett – Harcm$vészeti Központ, 
Törökbá#nt, 2020 (konzulens: Karácsony 
Tamás DLA)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
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megoldásához, vagy haladhatunk lassan, részletesen megtervezve az újabb és 
újabb lépéseket. Mindez makettben testet öltve prototípuskészítést vagy egy 
nagyobb makett vezérelv alapján történ" megépítését jelenti.

A manuális és számítógépes technikák keverése tovább tágítja a kom-
pozíciós eszközrendszert. A „digitális fabrikálás” fogalomköre és ipari alkalma-
zása egyre inkább elterjedt, építészeti alkalmazása hazánkban a nemzetközi-
nél kisebb figyelmet kap, kevéssé jellemz". Hallgatói tervezési munkákban, 
egyetemi keretek közt leginkább 3D-nyomtatással, CNC-marással, lézervágás-
sal, készült tárgyakkal találkozunk. Ezek átmenetet képeznek a csak virtuáli-
san és a teljesen analóg módon készített makettek között.

Ezek a technológiák áthidalják a hiányzó kézm#ves képességeket, az 
általuk készül" tárgyak rendelkezni fognak a valódiság minden el"nyével, vi-
szont a készítés nehezebben válik intuitív folyamattá, nem zajlik le a fentebb 
említett racionalizálási folyamat. A !D-nyomtatás során sok mindenben a gép 
gondolkodik a tervez" helyett, a kell" alátámasztással nem rendelkez" ré-
szek alá véletlenszer# támaszokat generál, határokat szab az elkészíthet" 
tárgyak anyagának, méretének. A visszacsatolás azonnal nem, csak a gép 
munkájának befejeztével lehetséges, a koncepció megváltoztatásához újabb 
prototípust kell el"ször virtuálisan, majd gépileg el"állítani. Mindezek mellett 

Tölgyes Viktória, Térkompozíció 2. 
feladat, 2020 (konzulensek: Gyökér 
András, Bognár Me#nda, Rab Sarolta)

eszközzel hozzányúlva eltávolítjuk magunktól a feladatot, más szemüvegen 
keresztül nézünk rá. Ilyen módszer a skicc formájában történ" absztrakció, 
és alkalmas erre a makettkészítés is.

A makettépítés alapvet"en különbözik a szerkesztési munka feszült 
figyelmét"l, felszabadult lelkiállapot szükséges hozzá, ugyanakkor id"igé-
nyessége okán intenzív és folyamatos gondolkodást feltételez. A megszület" 
gondolatok egy lépésben, azonnal fizikai formát kapnak, rövid úton igazolva 
vagy cáfolva felvetésünk helyességét. A makettkészítés egyben az építés fo-
lyamatának modellje is, azonnali visszacsatolást ad egy-egy koncepció meg-
valósíthatóságáról: ha eltörik, leszakad, elbillen a makett, akkor a terv való-
szín#leg újragondolandó.

Egy-egy építészeti m# létrejötte felfogható a gondolattól a fizikai 
térig – tehát a ház megépült állapotáig – tartó útként is. A makettezés so-
rán ezt a gondolati és fizikai síkok közti utat el"re szaladva, kicsiben járja 
be a tervez". A megvalósuló m# építészeti min"sége szempontjából kulcs-
fontosságú az ebben a köztes térben való tájékozódás, a lehetséges csapások 
feltérképezése, a megvalósításhoz vezet" lépések mind részletesebb kidol-
gozása. A köztes térben töltött id"t szánhatjuk útkeresésre, amely során sok 
különböz" lehet"séget megvizsgálva jutunk el egy probléma legjobbnak vélt 

Dobszai Dorina, Térkompozíció 3. feladat, 
2020 (konzulensek: Sámson Kinga, Fülöp 
Csenge, Dombrovszky Zsófia)

Karakas Barnabás, Térkompozíció 4. 
feladat, 2020 (konzulensek: Major Zoltán, 
Ostoróczky Nóra, Surján Borbála)
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Tóth Dóra Zsófia, Sásdi Nóra, 
Középülettervezés 2. pályázati terv – 
Fénykiá#ítás, Budaörs, 2021  
(konzulens: Kronavetter Péter DLA)

Berczik Dóra Fanni, Barna Bettina, 
Középülettervezés 2. pályázati terv –  
Meditációs Pav%on, Törökbá#nt, 2020 
(konzulens: Bartha András Márk DLA)

megvan a digitális fabrikálás helye az oktatásban. F"leg a végleges, prezen-
tációs modellek készítésekor javasolt ilyen eszközök alkalmazása, olyan ter-
veknél, ahol a geometriai szerkesztés, vagy a repetitív elemek hagyományos 
eszközökkel meghaladnák egy-egy kurzusfélév kereteit.

A tanszék munkájában sok szinten, más-más szerepkörben foglalko-
zunk makettkészítéssel. Az alábbiakban konkrét hallgatói munkákon mutatom 
be a tanszék tárgyaihoz készült, fentieket alátámasztó, érdekesebb makette-
ket. A tárgyfelel"sként koordinált Térkompozíció, Középülettervezés ", illetve 
M$/hely cím# kurzusok során az alapszint# absztrakt formálástól az egészen 
részletes, nagylépték# tárgyak építéséig terjed a makettek spektruma.

A Térkompozíció cím# alapozó kurzuson fiatal építészoktatók és az  
egyetemre nemrég bekerült diákok gondolkodnak és alkotnak együtt,  
a komponálás, a térformálás és koncepcióalkotás különféle útjait körüljár-
va, a f" hangsúlyt a gyakorlati megvalósításra fektetve. A tizenkét alkotócso-
port munkáját egy laza módszertani váz fogja össze, az oktatói gárda eltér" 
eszközökkel inspirálja, vezeti csoportja tagjait. A közös pont, hogy alapvet"-
en a manuális készségek fejlesztése és a tárgyalkotás áll a feladatok közép-
pontjában. A hallgatói munkák alapján a frissesség és az alkotókedv mutatko-
zik meg, s habár egyik alkotás sem önálló építészeti m#, könnyen beleláthatók 
tartalmi mélységek, atmoszférák, olyan építészeti min"ségek, amelyek akár 
megépült házakban is szívesen viszontlátott hangulatok, kompozíciók len-
nének. Ez a fajta illúziókeltés, az atmoszférák felidézése, az emlékeztetés 
fontos funkciója az építészeti szándékkal készült tárgyaknak, ezért kés"bbi 
tervezési kurzusokon is szerepet kap.
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A Középülettervezés ". cím# tantárgy módszertanának is állandó ele-
me a makett, ám ()()-tól megújított formában és nagyobb szerepet kap-
va. A korábbi, teljes félévet kitölt" tervezést kiegészíti egy rövidebb, maketten 
bemutatandó pályázati feladat, amely során két léptékben kell kidolgoz-
ni a tervezett koncepciót. Az azonos problémát feldolgozó, eltér" lépték# 
makettek a hosszabb lélegzetvétel# feladat során is nagyon hasznos eszkö-
zei a tervezésnek, ráirányítják a figyelmet a folyamat során kívánatos kon-
cepciózus gondolkozásra, és önazonos m#vek létrehozását segítik el". Jó pél-
dák születtek a helyszín sajátosságait feldolgozó és erre épül" koncepciókra, 
valamint az absztraktabb, elméleti megközelítés# felvetések térbe, anyagba 
ültetésére is. Külön említést érdemelnek azok a m#vek, amelyek esetében az 
elkészült tárgy önmagában is m#vészi értékkel bír aprólékos kidolgozása vagy 
jól megformált kompozíciója miatt.

Er"sítve a makettkészítés jelent"ségét, ()(*-ben új, szabadon választ-
ható kurzust indítottunk M$/hely címen, amely keretében a makettkészítés 
technikai fogásainak iparm#vészek, professzionális makettépít"k által ismer-
tetett fogásait tanulhatják meg a résztvev"k. A tervezés különböz" fázisai-
hoz kapcsolódva, a modellkísérleteken keresztül figyeltük meg a makettké-
szítés technológiájának a tervezett építészeti megoldásra gyakorolt hatását.  
A félév során a hallgatók két ütemben építettek modelleket. El"ször arra kér-
tük "ket, hogy a tervezési feladatukhoz köt"d", kislépték#, koncepcionális 
tárgyat készítsenek, és ennek készítését dokumentálják. A technika szaba-
don választott volt, a hangsúlyt nem az elkészült tárgyra, hanem a készítés 
mikéntjére helyeztük, felhívva a figyelmet a tektonikus, konstruáló gondol-
kodás jelent"ségére. Ezzel a módszerrel az építés folyamata, az épület lét-
rejöttéhez vezet" út került középpontba, kizárva a formalista, anyagidegen 
megközelítéseket. Az elkészült munkák közül azokat emeltük ki, amelyek az 
anyagszer#, "szinte konstruálási módot alkalmazták, és koncepciójukra visz-
szahatott a készítés folyamata.

Révész Tamás Ákos, Középülettervezés 2. 
makettkísérlet – Kortárs Képz!m$vészeti 
és Építészeti Központ, Budaörs, 2021 
(konzulens: Karácsony Tamás DLA)

Boros Judit, Középülettervezés 2. makett –  
Harcm$vészeti Központ, Törökbá#nt, 2020 
(konzulens: Kemes Balázs DLA)



()+A második feladattal a már kiforrottabb építészeti koncepció egy rész-
problémájának maketten történ" feldolgozása volt a cél. Sok esetben a két 
alkotás szervesen következett egymásból, az így készült terveken is tetten 
érhet" volt az összerendezett koncepció. Némely terv – ha nem is a végleges 
állapotot mutatta be – eljutott a finomabb bels"építészeti részletek kidol-
gozásáig. Tanulságként lesz#rhet", hogy a tárgy által nyújtott tág keretek 
inspirálóan hatottak a hallgatókra, és er"s volt az igény bennük, hogy szép 
tárgyakat készítsenek a félév során. Bár a tervezett közös m#helymunka el-
maradt, ki-ki lehet"ségeihez képest tudott otthon dolgozni. 

Mindezek alapján általánosan azt tapasztaltuk, hogy a bemutatott kur-
zusok apropóján elkészült tárgyak nagyban segítették a hallgatókat a terve-
zési feladatok megoldásában. Akik kell" lendülettel fogtak modellépítéshez, 
jellemz"en az átlagosnál jobb eredménnyel zárták a félévüket, és különleges 
tárgyakat készítettek. Az építészoktatásban kívánatos volna a makettezés 
szerepének meger"sítése – új módszerek kifejlesztésével és kísérletezéssel –, 
hiszen ez a tevékenység a modern digitális eszközökkel összehangolva ko-
moly potenciált hordoz az építészeti innováció tekintetében is.

* G>2A68/, Walter: Bauhaus manifesztum, 
*.*.. In: Mezei Ottó (szerk.): Bauhaus. 
Válogatás a mozgalom dokumentumaiból. 
Budapest: Gondolat Kiadó, *.+%.

( WHO-jelentés a képerny"id"r"l: https://gateway.
euro.who.int/en/indicators/hbsc_,--scre-
en-time/ (utolsó elérés: ()(*. )-. (-.)

! D243=, Shelby Elizabeth: Bringing Bauhaus 
Back: Digital Architecture + Contemporary 
Craft. Architecture Conference Proceedings and 
Presentations, -.. szám, ()*,. augusztus (%. 
https://lib.dr.iastate.edu/arch_conf/-. (utolsó 
elérés: ()(*. )-. *..)

& https://emerson.arch.ethz.ch/constructi-
on/.,-hands_( (utolsó elérés: ()(*. ).. *(.)

% https://www.aaschool.ac.uk/academicprogram-
mes/experimental (utolsó elérés: ()(*. ).. *(.)

, Lei S8B – Tomohiro F8;8I@ – Toshiki T2;8?@>@ 
– Nobuyoshi Y@78;6: Differences in Spatial 
Understanding between Physical and Virtual 
Models, Frontiers of Architectural Research, 
!. évf., ()*&/*, (-–!%. https://doi.org/*).*)*,/j.
foar.()*!.**.))%. (utolsó elérés: ()(*. )-. (!.)

+ H@>/0B46 Dávid, S:0B<K Szilvia, Mérhet" a kre-
ativitás? Avagy a személyiségjegyek és a kreatív 
teljesítmény közötti összefüggések vizsgála-
ta a gazdasági fels"oktatásban tanulók példá-
ján. Vezetéstudomány / Budapest Management 
Review, XLIX. évf. ()*-/*., *!–*+.

Molnár Mira, Középülettervezés 
2. bels9 tér makett – Kortárs 
Képz!m$vészeti és Építészeti 
Központ, Budaörs, 2021 
(konzulens: Major György DLA)

Komáromi Zsófia, makett-
készítési dokumentáció,  
M$/hely 2. feladat, 2021

Sip9cz Jú#a, Középület-
tervezés 2. koncepció és 
bels9 téri makett – Kortárs 
Képz!m$vészeti és Építészeti 
Központ, Budaörs, 2021 (kon zu-
lens: Bartha András Márk DLA)

Lenzsér Noémi, Magda Zsófia, Pletykapad, 
M$/hely 2, feladat, 2021

https://emerson.arch.ethz.ch/construction/96-hands_2
https://emerson.arch.ethz.ch/construction/96-hands_2
https://www.aaschool.ac.uk/academicprogrammes/experimental
https://www.aaschool.ac.uk/academicprogrammes/experimental
https://doi.org/10.1016/j.foar.2013.11.005
https://doi.org/10.1016/j.foar.2013.11.005
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Élet a stúdióban, 2016  
(fotó: Schrammel Zoltán DLA)

* K@?B, Louis I.: Form and Design. In: Alessandra 
Laour (szerk.:) Louis I. Kahn. Writings, Lectures, 
Interviews. Rizzoli, New York, *..*, **(-*().

Schrammel Zoltán DLA 
A közös megújulás ereje

„Schools began with a man under a tree, who did not know 
he was a teacher, discussing his realizations with a few 

others, who did not know they were students.”! 
(Louis Kahn)

A Középülettervezési Tanszéken az angol nyelv# építészképzés az Innovatív 
terek Stúdióhoz köt"dik a három új szellemi m#hely közül.

Rövid kitér" ennek hátterér"l: az Építészmérnöki Kar graduális képzésé-
re három céllal érkeznek hallgatók: osztatlan ötéves MSc-re, BSc diplomával 
rendelkezve csak MSc-re, valamint egy-két félévre Erasmus csereprogram ke-
retében. Amíg az els" kett" tanmenete csaknem teljesen megegyezik a ma-
gyar nyelv# képzésével, azaz többé-kevésbé kiszámítható mederben folyik, ad-
dig a vendéghallgatók összetétele megjósolhatatlan, félévr"l félévre változik 
nagy különbségekkel, mind a tapasztalat, mind a képességek, de ugyanakkor az 
elvárások tekintetében is. Amíg a reguláris hallgatók esetében a kihívást a rend-
kívül színes „hozott” kulturális közeg jelenti, addig a többségében neves európai 
egyetemekr"l érkez"knél a kiszámíthatatlanság és a rendelkezésre álló rövid 
id" a meghatározó nehézség. A különböz"ség kezelhet"ségére jött létre az 
Interdisciplinary Project Design kurzus, amely a tanszékek közötti harmonikus 
együttm#ködéssel biztosítja a szükséges rugalmasságot és a tudásbázist.  

Az innovatív közösségi terek minden kultúrában mást jelentenek – ese-
tünkben Mongóliától Equadorig –, aminek a kezelése csak az építészet alapve-
téseire épít", rugalmasan interaktív kommunikációval lehetséges. Nyitottság és 
érzékenység, hit és következetesség önmagában ellentmondásosnak t#n" ötvö-
zetében tudom megfogalmazni a visszajelzések alapján eddig sikeresnek ítélhe-
t" tevékenységünket. Az egyetemi élet velejárója a folytonos megújulás, a nem-
zetközi oktatásban résztvev"k számára azonban ennek ritmusa még gyorsabb is.

Stúdiónkban az innováció nem merül ki a terek és funkciók elemzésé-
ben és tervezésében, hanem az oktatás módszertanában is szükségszer#en 
megjelenik. A megújulás folyamata mindkét oldalon megindult, egykori hall-
gatóink rendszeres meghívott vendégel"adók, doktori hallgatóink pedig kon-
zulensként vesznek részt munkánkban.

A ()()-as naptári év az emberiség történelmében a modernkori pan-
démiával való szembesülésr"l és annak kezelésér"l lesz ismert. A normál kö-
rülmények között analitikusan, körültekint"en fejl"d" építészet ritkán szem-
besül ilyen gyors, ám mégis tartós reakcióigényekkel – különösen békeid"ben. 
Sokszor elhangzott az elmúlt id"szakban, hogy a járvány egyfajta háborús 
helyzet, de ezt a magam részér"l nem tudom osztani. Ahogy a vadállatok sza-
porodó megjelenése a városokban nem az állatok hirtelen ötletéb"l ered, úgy 
az új kórokozók sem az „égb"l pottyantak” közénk, hanem a természet forrá-
saival végletekig visszaél" emberi tevékenység következményeinek tekinthe-
t"k, aminek az építészet az egyik vétkesen cinkos résztvev"je. 

A reguláris képzésben az építészeti alkotótevékenységet, és azon 
belül a középülettervezés globális felel"sségének témáját, folyamatosan 
napirenden tartjuk a tematikusan felépített alapkurzusok során. A haladó 



(**(*) tervezési feladatok konzultációi és értékelései erre a szemléletre építve vár-
ják el a hallgatók ökologikus gondolkodását, a mikro- és makrokörnyezetre 
vonatkozó érzékenységét, figyelmét.

A cserediákok forgószélszer# jelenléte azonban kínálja, hogy a hagyo-
mányos tervezési témák és bölcsességek ismétlése helyett hirtelen aktuá-
lissá váló építészeti kérdésekkel foglalkozzunk, amire mindig nagyon nyi-
tottan reagálnak. Amikor ()() tavaszán bezáródtak az egyetem kapui, és 
egyik napról a másikra kellett átállni a személyes oktatásról a digitális csa-
tornákra, amikor a média csak ijeszt", drámai híreket, képeket közölt, akkor 
erre nekünk is reagálnunk kellett, mégpedig azonnal. A Project Design kur-
zusunk a zárást követ" héten indult a Szilárdságtani és Tartószerkezeti 
Tanszékkel közösen. A téma adta magát, a sajtó ontotta a képeket a szükség-
kórházakról, ideiglenes izolációs és védelmi építményekr"l, ahol az egyik f" 
funkció maga a létesítési gyorsaság, a tér és szerkezet közös, ügyes innová-
ciója volt. A meghirdetett témánk: „Panta Rhei – Design Makeshift Hospitals” 
lett. A keretet az ArchiDaily frissen kiírt tervpályázata adta, tetsz"leges hely-
színre, formára, kapacitásra, ideiglenes fert"z" kórházra vonatkozóan.

Az online munkakapcsolat új volt, de magunk is meglep"dtünk, 
hogy a kisebb technikai zavaroktól eltekintve, milyen hatékony és élveze-
tes konzultációk indultak délel"ttönként és folytak olykor bele a kés" es-
tébe. A hallgatókból néha csak egy monogram látszott a képerny"n, de az 
ötlet- és adatforgalom s#r#sége, az újdonság kihívó ereje mégis enyhíteni tud-
ta a személyesség hiányát. Különös volt látni az él" háttereket, a budapesti 
belvárosi lakás félhomályát váltó mediterrán tengert, Barcelona kihalt utcáit, 
miközben ugyanazzal a csapattal beszélgettünk mi is a saját otthonunkból. 
Volt hallgató, akinek a családját érintette a tragédia, volt, aki személyes ta-
pasztalatot gy#jtött a járványról, ami a témát szinte tapinthatóan él"vé tet-
te. A digitális környezet szabadsága a tervek el"adásának formáit is felszaba-
dította, érkeztek hagyományos rajzok, érzelemt"l átitatott képek, animációk, 
ahogy a pályázat ezt bátorította is.

Oktatói oldalról „sürg"sségi ellátásban” kellett megismertetni a kórhá-
zak tervezésének néhány elemi és speciális szabályát, az izoláció jelentését 
és jelent"ségét, miközben a média ontotta az illusztrációkat, amelyek kit#n" 
lehet"séget adtak a rend és fejetlenség, az emberség és gépiesség, a gyor-
saság és tartósság különbségének elemzéséhez, megértéséhez. Mérnöki ol-
dalról a gyors építhet"ség, variálhatóság, b"víthet"ség szerkezeti lehet"sé-
geit elemeztük. A funkció szigorú szabályai, a szerkezetek törvényszer#ségei 
egyátalán nem voltak gátjai az innovatív ötleteknek, s"t kifejezetten jó volt 
látni, hogy ugyanabban a témában mennyire eltér" felfogású, helyszín# és 
megoldású tervek születtek.

A cserediákok esetében mindig nehézséget okoz a felkészültségük 
különböz" szintje mellett is maradandó élményt és ismereteket kínál-
ni. A félév végi visszajelzések alapján nagyra értékelték az aktuális témavá-
lasztást, a futó építészeti tervpályázathoz kapcsolódást, a speciális építészeti 
és szerkezeti ismeretek megosztását és az igencsak rugalmasra alakult online 
konzultációs lehet"ségeket. Az eredmények alapján az Interdisciplinary Project 
Design tárgyat az építészoktatáson belüli innováció sikeres példájának tartom, 
amely sajnos a magyar nyelv# oktatásban nem tudott még helyet kapni.

A tervezés, a kutatás, az oktatás, a tanulás az Innovatív terek Stúdióban 
egyetlen nagy halmazt jelent, folyamatos megújulásban, legtöbbször egymás-
tól szétválaszthatatlanul és felismerhetetlenül, ahogy a Louis Kahntól köl-
csönzött bevezet" idézet hatásosan szemlélteti.

 
Kórháztanulmány él9ben
(fotó: Khaled Alayoubi)

Helyszínbejárás maszkban
(fotó: Schrammel Zoltán DLA)
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A Stewart Brand How Bu%dings Learn cím% könyvében 
szerepl9 Bu:ding Lifecycle Model az épületelemek 
közti hierarchiát mutatja be, amely a tartósságuk 
függvényében írható le. A mode" a telepítést és 
a héjhoz kapcsolódó leghosszabb távú építészeti 
döntéseket helyezi el9térbe, miközben a berende-
zések, az elválasztások és a bútorozás gyakoribb 
változásait kevésbé tartja fontosnak (saját rajz).
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Gyökér András Programozott tartósság 
Az épületek funkcionális élettartamát 
növel' tervez'i stratégiák a kortárs 
építészetben

T61-;454(<: Balázs Mihály DLA

Az épületek fizikai és használati élettartama között számottev" különbség ala-
kult ki az ezredfordulóra. Míg a tartósabb, hosszabb távra tervezett szerkezeti 
elemek akár száz évig is használhatók, addig az épületek funkcionális szerepe 
húsz év után megváltozhat, de akár meg is sz#nhet. Az állandóságra és tartós-
ságra tervezett épületek nem képesek lépést tartani az egyre dinamikusabban 
alakuló, fejl"d" használati módokkal, melyek az életvitelünk, a munkamódsze-
reink vagy a gazdasági helyzet gyors változásai miatt jelennek meg.

A közelmúlt gazdasági körülményei között az építéskori funkcióju-
kat vesztett – ilyen értelemben „korszer#tlen” – épületek teljes bontása 
sokszor költséghatékonyabb megoldásnak bizonyult a befektet"k számára, 
mint az ingatlan átalakítása. Az utóbbi pár évtizedben Budapesten is sorra 
bontották le a ‘+)-es, ‘-)-as évek meghatározó épületeit. Az alacsony bel-
magasság, a már nem megfelel" kötött alaprajzi rend és raszter, a gépészeti 
rendszerek helyszükséglete, a h"technikai és zöld tényez"k elégtelenségei 
mind olyan tulajdonságok, amelyek miatt az egykor id"tállónak gondolt 
építészeti alkotások fenntartása nagyon gazdaságtalannak vagy egyenesen 
lehetetlennek bizonyult.

Az ipari forradalom óta a gazdasági és a társadalmi elvárások is egy fo-
lyamatosan fejl"d", növekv" világot vízionálnak, amelynek a következménye 
az épít"iparban is megfigyelhet". A folyamatos növekedés viszont egy téves 
feltételezésen alapszik, miszerint az er"forrásaink végtelenek. Az építési te-
vékenység mára olyan mértéket öltött, mely hosszú távon nem fenntartható. 
Átlagosan * m( nettó alapterülethez *)))-*%)) kg építési anyag szükséges,* 
az épít"ipar pedig a világ egyik vezet" hulladéktermel"jévé lépett el".(

Ma a „fenntarthatóság” az épületek különböz" m#szaki aspektu-
saira fókuszál, ahelyett, hogy a meglév" felhasználását t#zné ki célul. 
Újrahasználhatjuk az anyagokat, ez azonban bontással és kétségkívül anyag- 
és energiaveszteséggel jár. A bontás helyett a megel"zés, tehát az újrahasz-
nosítás helyett az utóhasznosítás sokkal célravezet"bb megoldás. Az építés 
és bontás környezetkárosító hatása miatt életbevágó, hogy a felel"s építész 
ne csak az épület jelenével (átadáskori állapotával), hanem a jöv"jével is 
foglalkozzon.

Hogyan tud reagálni az építészet a kiszámíthatatlan funkcionális vál-
tozásokra? A fizikailag tartósnak tervezett épület milyen eszközökkel tehe-
t" képessé arra, hogy az id" múlását figyelembe vegye, és ezáltal funkcio-
nálisan is tartós legyen? Az ezt szolgáló tervez"i eszközök a téri, m#szaki 
és kapcsolati szempontok szerint vizsgálhatók. Mindhárom esetben megfi-
gyelhet" az azonnali funkcionális használatból adódó építészeti és m#szaki 
igényekt"l való függetlenedés.



(*%(*& A funkcionális kritériumok szerinti tervezés nem csak az épület térszer-
vezését érinti, hiszen sokszor a megváltozott gépészeti helyigény vagy az új 
energetikai elvárások – tehát a m#szaki megoldások – miatt lehetetlenül el 
az épület átalakítása, valamint használata. Az épület funkcionális élettarta-
ma ugyanakkor függ az átalakíthatóság mértékét"l, attól a lehet"ségt"l, hogy 
különböz" használatokat tudjon kiszolgálni anélkül, hogy a rendszerén módo-
sítani kellene. Ilyen értelemben egy épület akkor lesz funkcionálisan is tartós, 
ha átalakítása egyszer#bb, gyorsabb és f"ként olcsóbb, mint egy új építése, 
tehát gazdasági tartalékokkal rendelkezik.

A fejl"d" épületszerkezeti és m#szaki megoldások tartóssága viszont 
megkérd"jelezhet". Az egyre dinamikusabban fejl"d" technológiáknak kö-
szönhet"en, az egykor innovatívnak, „újnak” számító megközelítések el"bb 
vagy utóbb lecserél"dnek, elavulnak, „régivé” válnak. A tartósságért – és ez-
által a funkcionális adaptálhatóságért – felel"s építészeti eszközök emiatt 
nem is a technológiai innovációkban keresend"k, sokkal inkább a hagyomá-
nyos – és ilyen értelemben „low-tech” – rendszerek tudnak valódi tartóssá-
got biztosítani.

Az Anne Lacaton és Jean-PhHippe Vassal által ter-
vezett ENSAN építésziskola (Nantes, 2009) esetén a 
természetes klímaszabályozás lehet9vé tette – többek 
közt – a gépészeti berendezések elhagyását és az 
üzemeltetési költségek csökkentését. A tervez9páros 
cé&a e szokatlan építési módszerek használatával, 
a tervezési program gyakori felülbírálásával és az 
épület te&es élethosszára való odafigyeléssel, hogy 
újraértelmezze a fenntartható építés fogalmát.  
(fotó: Jean-Pierre Dalbéra)

A (). század végére, az építészeti programalkotásban a funkcionális igé-
nyek egyre definiáltabb alapterületekként, egyre kötöttebb téri kapcsolatok-
ként jelentek meg, ami egy túlhatározott építészeti környezet kialakulásához 
vezetett. A funkcionális kritériumok szerinti tervezés az épületnek egy térrel 
összefügg" – és ilyen értelemben merev – értelmezése. A tér fizikai határokkal 
rendelkezik, konkrét, létez" és látható. Ezzel szemben az id"beliség – termé-
szetéb"l adódóan – nem kiszámítható, emiatt nehezen tervezhet".

Ha a téri szempontot vizsgáljuk, a flexibilis! térhasználat vagy a funkci-
onálisan reverzibilis épület& sok el"nnyel jár, viszont el"bbi id"szakos, utóbbi 
pedig csak el"re meghatározott funkciókkal számol, emiatt egyik sem nyújt 
teljes szabadságot. A kiszámíthatatlan jöv"vel számoló térrendszerek ezzel 
szemben a környezeti – városi – változásokra is képesek funkcionálisan reagálni. 
Ezeknek a rendszereknek a tervezésénél két módszer figyelhet" meg: az egyik 
egy térileg definiálatlan architektúra, mely nagyfokú szabadságot biztosít a ké-
s"bbi használati módok kialakítására, a másik ezzel ellentétben térileg nagyon 
is definiált, de a funkciótól független rendszer, amely saját karakterére szabja 
az új használatot, és ilyen értelemben ösztönzi is annak kialakulását.

A Bruther építésziroda által tervezett Új Nemzedék 
Kutatóközpont (Caen, 2015) bels9 kialakítása 
nem korlátozza a terek birtokbavételének és 
használatának mód jait. Az iroda elmondása szerint 
elkö telezett az iránt, hogy a programot átértéke&e 
és alternatívákat keressen annak érdekében, hogy 
elkerü&e a túl ságosan kötött, zárt épületeket.  
A prog ram egy „nyersanyaggá” vá#k, ami csak  
a kIndulási pont, nem pedig végs9 cél.5  
(fotó: Maxime Delvaux a Bruther megbízásából)
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A francia Muoto építésziroda által tervezett Pub#c 
Condenser épülete (Saclay, 2016) egy függ9leges 
infrastruktúra, ahol általános platókat – köztereket 
– köt össze egy kültéri lépcs9, amelyen keresztül az 
összes funkció elérhet9, és az épület éjjel-nappal 
nyitva á" a látogatók számára. (fotó: Maxime Delvaux 
a Muoto megbízásából)

Végül, ha a kapcsolati szempontot vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, 
hogy a környezet – vagyis a város – átalakulása katalizátorként hathat az 
épület funkcionális változására. Ennek megfelel"en az adaptálható épü-
let a környezete szerves részévé válik, szerkezeti rendszere egyre kevésbé 
szolgálja az épületet és a funkcióját, sokkal inkább a város b"vítményeként 
értelmezhet". Ezek az épületek olyan infrastruktúrák, melyek meghatároz-
zák a funkciók kialakulásához szükséges feltételeket, mégpedig úgy, hogy 
azok közvetlenül ne vegyenek részt a funkcionális m#ködésben, de befolyá-
solják, ösztönözzék a fejl"dést.

Ennek következményeként az épület és a város, illetve a zárt és a nyi-
tott területek határai elmosódnak. A szerkezet által lehatárolt terület nem 
egyezik az épület funkcionális határaival. Ez az átmeneti tér – amellett, hogy 
köztérré alakítja az épületet – funkcionális és energetikai tartalékokat is biz-
tosíthat a kés"bbi átalakításokhoz.

Az ipari forradalom el"tt az építészet hatékonyan használta ki  
a környezet adta természeti er"ket. A technika rohamos fejl"dése el"tt  
a tudatos energiagazdálkodás nélkülözhetetlen volt, hiszen életek múlhat-
tak rajta. A fosszilis tüzel"anyaggal m#köd" f#t"berendezések és a világítást 
biztosító rendszerek bevezetése végül „felszabadította” az építészetet a ter-
mészeti er"kkel való együttm#ködés szükségessége alól, hogy helyette mes-
terséges rendszerekkel harcoljon ellene., Ma az épület a tervezett funkciónak 
és ezáltal az átadáskori használói igényeknek van kiszolgáltatva. A tervezést 
meghatározó programot viszont az építészeti célokban, az épület küldetésé-
ben kell keresni, abban a szerepben tehát, amelyet egy adott környezetben be 
kell töltenie, illetve abban a képességben, amely lehet"vé teszi a környezeti 
változásokra való reagálását.

* L6C?<=B7=>1, Jos: Slimbouwen, a Rethinking of 
Building, a Strategy for Product Development. 
Eindhoven: Department of Architecture, Building 
and Planning, Technische Universiteit, ())&, !-&.

( Az épít"ipar az Európai Unióban a hulladékter-
melés !%%-áért felel"s. Eurostat (utolsó elérés: 
()(). *(. )!.), https://ec.europa.eu/eurostatcs

! A flexibilitás a terek könny# és rugalmas, azon-
nali átalakíthatóságát jelenti, mely rövidtávon 
lehet"vé teszi az adott tér multifunkcionális 
használatát. 

& A reverzibilis épület már a tervezés során két 
el"re meghatározott funkcionális igény alapján 
kerül kialakításra.

% Gyökér András: Túlkontrollált tervezési folya-
mat, kontroll nélkül hagyott funkció – Interjú 
Alexandre Theriot-val, a Bruther építésziroda 
társalapítójával, Építészfórum, ()(). *(. (*. 
https://epiteszforum.hu/tulkontrollalt-tervezesi- 
folyamat-kontroll-nelkul-hagyott-funkcio- 
gyoker-andras-interjuja-alexandre-theriot-val- 
a-bruther-epitesziroda-tarsalapitojaval  
(utolsó elérés: ()(*. )+. *).)

, C2I4, Brian: Energy-Performative Architecture: 
Working with the Forces of Nature to Optimize 
Energy Flows and the Impact on Phenomenology 
of Architectural Form. In: K@B@@B6, Mitra (szerk.): 
The Routledge Companion to Paradigms of 
Performativity in Design and Architecture.  
New York: Routledge, New York, ()().
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Hasznosítási javaslat a Krúdy udvarra, 
Nyíregyháza – vízió

Bedecs-Varga Éva Az „épít! párbeszéd” 
kreatív tervez!i eszközei

T61-;454(<7: Karácsony Tamás DLA,  
Somogyi Krisztina PhD

Az Innovatív terek Stúdió doktoranduszaként az építész és a használó közötti 
együttm#ködési folyamatokat kutatom, doktori disszertációm címe az Épít% 
párbeszéd, mely szókapcsolaton az építészek és a használók közt a tervezési 
id"szakban kialakuló érdemi dialógust értem, melynek alapja a bizalom, célja 
pedig a valós használati igények minél pontosabb megismerése. Hipotézisem 
szerint számos el"nnyel jár, ha a használókat intenzíven bevonjuk a tervezés 
folyamatába, hiszen így az ember és környezete közti kapcsolat magasabb 
szinten valósulhat meg, tehát olyan tereket alkothatunk, melyek a valós 
használati igényeket szolgálják. Ez azért is lehet meghatározó cél, hogy az 
építés eredménye ne csak szép, hasznos és tartós legyen, hanem arányos is, 
így pont olyan lépték# lesz a téralakítás, mint amilyenre valóban szükség van. 

Az elmúlt négy évben, doktori képzésem során, több olyan, a tanszék-
hez és a doktori iskolához is köt"d" tervezési munkában vettem részt, ame-
lyekben megvalósult ez az épít" párbeszéd. Minden esetben a kreatív tervez"i 
gondolkodás (design thinking) folyamatosan b"vül" technikáit alkalmaztuk, 
mely egy viszonylag új módszer, tudatos használata mostanában kezd elter-
jedni, ugyanakkor elemei nem idegenek az építészeti tervezés és kutatás fo-
lyamatában. Módszertana folyamatosan alakul, számos más designmódszer-
tannal és -szemlélettel tart rokonságot, különösen a folyamattervezéshez 
(service design) áll közel. Alkalmazása sokrét#: használják a kreatív ügynöksé-
gek, a termék- és szolgáltatásmenedzserek, valamint a nagy multinacionális 
üzleti csoportok is, jellemz"en komplex, nehezen körvonalazható problémák 
emberközpontú megoldásainak feltérképezésére. A módszer er"ssége az ana-
litikus és a kreatív megközelítés ötvözése. Hatékonyan alkalmazható olyan 
helyzetekben, amikor a feladat els" lépése magának a problémának, a tervez"i 
kérdésnek a keresése kreatív, kísérletez" módszerekkel. Sikeresen m#ködhet 
például abban az esetben, ha eltér" tudású és érdekeltség# csoportokkal dol-
gozunk együtt. Fontos, hogy nem fix elemekb"l álló eszköztárral rendelkezik, 
hanem mindig a feladat jellegéhez, méretéhez, a résztvev"k képességéhez és 
kompetenciájához alakíthatjuk a folyamatát. Ráadásul egy tervezési felada-
ton belül egymás után, általában több technikát is bevetünk, amelyek kiegé-
szítik egymást, valamint tovább árnyalják az eredményeket. Általában a vizs-
gálat egészen messzir"l indul, és csak kés"bb fókuszál rá egy-egy feladatra. 
Két – léptékében is nagyon eltér" – példa segítségével szemléltetem, hogy 
milyen sokféle kreatív tervez"i eszközzel dolgozunk kutatásaink során.

A Zöld út – Nyíregyháza Sóstó és Belváros, építészeti vizsgálatok és 
javaslatok cím# kutatás (()*+–()*.)! kezdetén a megbízók közlekedési jel-
leg# problémákat észleltek Nyíregyháza belvárosában és Sóstó központjában, 
azonban nem közlekedéstervez"ket kerestek meg, hanem egy építészekb"l 
álló egyetemi alkotócsoportot hívtak, akikt"l újszer# megoldásokat vártak. 
Konkrét területeket jelöltek ki számunkra az említett városrészekben, de 
engedték, hogy feszegessük ezek határait. Els"ként tanulmányoztuk a város 
fejlesztési stratégiáit és Krúdy novelláit, olvastuk Margócsy József irodalmár 
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mentális térképeket készíttettünk, egy kérd"ív kíséretében. A térpreferenciák 
további vizsgálata érdekében modelleket készítettünk a piarista diákokkal kö-
zösen, el"ször a saját folyósóikhoz hasonló arányú térben, a BME K épületében, 
majd saját iskolájukban is. A fenti eszközök segítségével sikerült megértenünk 
az iskola szociofizikai környezetét és pontosítani tervezési feladatunkat. 

Izgalmas és tanulságos volt megtapasztalni mindkét munkánál, ahogy 
az els"re megfoghatatlannak t#n" felvetések alapján lassan, a kreatív ter-
vez"i gondolkodás eszközei segítségével körvonalazódtak a feladatok. Az így 
felismert, majd megfogalmazott problémákra és kérdésekre ezek után terve-
z"i eszköztárunk mozgósításával tudtunk releváns építészeti válaszokat adni. 

* A teljes folyamat lépéseit, tapasztalatait az 
alábbi tanulmányban publikáltuk: S252146 
Krisztina PhD – B=I=C/PV@>1@ Éva – V6>01 
Anett: Zöld út – Nyíregyháza épített környezeti 
problémáinak megértéséhez. In: K=>E;140><K 
Béla PhD – S:@7K Levente DLA (szerk.): Tovább-
építés és újrahasznosítás – a BME Épít%m$vészeti 
Doktori Iskola tanulmánykötete "(#&/#). Budapest: 
BME Épít"m#vészeti Doktori Iskola, ()*-, (%--(+!.

( A teljes együttm#ködési folyamatról alábbi 
kiadványunkban írtunk részletesen: 
S252146 Krisztina PhD – B=I=C/PV@>1@ 
Éva (szerk.): Iskola Mozgásban. A BME 
Épít%m$vészeti Doktori Iskola Építészet és 
oktatás kutatócsoport tematikus kiadványa / 
"(#*-"("(. Budapest: BME ÉDI, Hazai Korszer# 
Építészmérnök Képzésért Alapítvány, ()().

 
A kreatív tervez9i gondolkodás eszközei a 
budapesti Piarista Gimnáziummal végzett 
kutatásban

Térkarakterek  
(fotó: Balázs Mihály DLA)

helytörténeti írásait. Ezzel párhuzamosan beszélgettünk helyi emberek-
kel – ismer"sökkel és ismeretlenekkel, építészekkel és szakmán kívüliekkel. 
Fotóztunk véletlenszer#en és tudatosan, majd rendez"elveket kerestünk 
az elkészült képeinkhez, a képi értelmezésekre fókuszáló beszélgetéshez 
pedig meghívtuk Lippai Edit nyíregyházi születés# környezetpszichológust. 
Hívószavak alapján képpárokba és sorozatokba rendeztük fotóinkat, valamint 
képeslapokat állítottunk össze. Útvonalakat jártunk be gyalog és autóval is, 
amelyeket videófelvételeken rögzítettünk, majd visszanéztünk és értékeltünk. 
Így a szociofizikai környezet megismerését"l és megértését"l hét beavatko-
zási pont beazonosításáig jutottunk el. 

A Bels% horizont – A Budapesti Piarista Gimnázium közösségi terei 
(()*-–()()) címmel indított kutatásunk" kiindulópontja az a felismerés volt, 
hogy a gimnázium közösségi terei (f"ként a széles, aulaszer# folyosók) alul-
hasznosítottak, a diákok nem szívesen töltik ott a szünetet, amin az intéz-
ményben változtatni szerettek volna. A munkát itt is messzir"l indítottuk: 
vizsgáltuk a piarista oktatás módszereit, az épület történetét és szerkeze-
tét, valamint a városban elfoglalt helyét, továbbá a használók mindennapjait. 
Különböz" napszakokban jártuk be a helyszínt, az eltér" használatokat vizs-
gálva, és együttm#ködtünk Golda Jánossal, az eredeti tervez"vel, aki a Piarista 
Rend f"építésze. A használók nyitottak voltak a folyamatos párbeszédre: 
többször, többféle min"ségben is beszélgetünk, valamint célzott interjúkat 
készítettünk. A diákokkal els"dlegesen saját iskolájukban találkoztunk, ahol 

 
A kreatív tervez9i gondolkodás eszközei  
a Zöld út – Nyíregyháza Sóstó és Belváros,  
építészeti vizsgálatok és javaslatok cím% 
kutatásban

Átlátások – képeslap  
(fotó: Bedecs-Varga Éva)
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Egy tipikus szász falu utcarészlete, 
Szászfehéregyháza

Fülöp Csenge Ember és táj változó 
kapcsolata Az erdélyi Szászföld 
örökségének használatba vételi 
lehet'ségei

T61-;454(<: Balázs Mihály DLA

Több mint kétszáz falu és több nagyváros tartozik az Erdély déli részén elte-
rül" Szászföldhöz. A falvak egy része – mondhatni – eredeti állapotában ma-
radt meg: az UNESCO meghatározása szerint a vidéket „sajátos területhasz-
nálat, településminta és tanyaszervezés jellemzi, amely a kés" középkortól 
"rz"dött meg”.! A szászok szigorú közösségi rend szerint élték mindennapjai-
kat, ez tükröz"dik a településeken is.

Az utóbbi évtizedekben azonban hasonló folyamatok zajlottak le, mint 
amelyek világszerte is egyre inkább jellemzik a vidéket: a változó életmód 
és a fejl"d" technológia hatására a falvakból elt#nik a kislépték# gazdálko-
dás, a fiatalok inkább a városba költöznek a jobb munkalehet"ség miatt. A me-
z"gazdálkodás és az állattartás nagy léptékben, gépesített és digitalizált 
farmokon folyik. A falvakból elt#nik a mindennapi kétkezi munka, a paraszti 
életmód, és a vidék egyre inkább hasonul egy olyan képhez, mint amely a vá-
rosból kitekint" emberekben él a természettel való harmonikus együttélés-
r"l. Ebben az összefüggésben a falu egy kellemes közeggé egyszer#södik, 
melyet a kikapcsolódás, a jólét és a nyugalom fogalmaival kapcsolunk össze, 
mindehhez pedig az üdít" természet biztosítja a hátteret. Itt minden egy-
szer#, természetes anyagokból készült, a helyi kistermel"kt"l vásárolhatunk, 
és a ház mellett hobbikertészkedhetünk." Az Erdélybe látogató nyugat-eu-
rópaiak számára egy szászföldi falu az idealizált vidék megvalósulása lehet, 
ahol a mez"gazdaság még látszólag fennmaradt, nincs kiépített úthálózat, 
és a tájat „szénakazlak pöttyözik”.$

Szászföld jelenlegi helyzete azonban valójában mélyen ellentmondá-
sos. A szászok a (). század második felét"l tömeges elvándorlásra kénysze-
rültek, helyükre f"leg román és roma családok költöztek. Az épületek eközben 
hanyatlásnak indultak. A világörökségi falvakban a rendszerváltás óta – jel-
lemz"en külföldr"l finanszírozott – alapítványok dolgoznak a lakóházak és az 
er"dtemplomok restaurálásán. Az alapítványok szándéka a szász kultúra és 
hagyományok meg"rzése, ezzel párhuzamosan azonban a jelenlegi, többségé-
ben más nemzetiség# faluközösségek kultúrája láthatatlan marad. Ez utóbbi-
ak ugyanúgy a saját identitásuk meg"rzése és megjelenítése miatt kerülnek 
konfliktusba a jellegzetes szász környezettel – egy meglév", számukra idegen 
örökségben próbálják megtalálni a helyüket.

A külföldr"l, de akár a nagyobb városokból is érkez" támogatók és be-
fektet"k célja, hogy az idealizált faluképet meg"rizzék, megteremtsék. A falusi 
romantika iránti túlzott elkötelez"dés azonban skanzenszer# látszatfalvakat 
eredményezhet, ugyanis nemcsak a lakosság cserél"dött ki, hanem megvál-
tozott a kor, és új funkciók, térhasználati módok jelentek meg. A faluképnek 
most már a panziók, a falu léptékéhez nem illeszked" bevásárlóközpontok és 
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A Fehér Cs%r udvara, Szászfehéregyháza
(fotó: Fülöp Csenge)

A m%hely környezetbe $9 tömege,  
Szörp- és lekvárf9z9 m%hely, Szászkézd  
(fotó: Fülöp Csenge)

különböz", újonnan megjelent vállalkozások is részét képezik. A változó hasz-
nálat téri lenyomata lehet minimális: elég egy asztalt és négy széket tenni oda, 
ahol korábban a tehenek szénáját tartották, és új értelmet nyer a pajta. Kinyitják 
az udvar kapuit, kitesznek egy „kávézó” feliratot, és megváltozik a percepciónk 
az egész utcáról. Ugyanakkor a jelenkorban tovább építeni, folytatni egy házat 
(ahogy régen is át- és hozzáépítettek), és "szintén megmutatni, hogy változá-
son esett át, új funkciót kapott, ráadásul egy, a hagyományos szász életmód-
tól gyökeresen eltér" élet folyik benne, nem könny#. Az utóbbi évek pontszer#, 
egyedi esetei mutatják, hogy milyen lehet"ség rejlik egy ilyen vidékben, legyen 
szó akár lakófunkcióról, akár a közösséget is támogató manufaktúráról.

A történelmi településkép egyszer# meg"rzésén túllépve a szászkézdi 
Szörp- és lekvárf"z" m#hely% üzeme például egy teljesen új épületben kapott 
helyet, az udvarhoz tartozó restaurált lakóházban pedig a bemutatóterem 
található. A Farczádi Róbert által tervezett épület a falura jellemz", tipikus 
beépítési mintázatot követi, olyannyira illeszkedik a környezetébe, hogy már-
már a falu szövetének „kijavításaként” jelenik meg. A homlokzaton csak né-
hány részletkiképzés utal arra, hogy bent korszer# géppark üzemel. A m#hely 
nemcsak térileg, de funkció szempontjából is egyszer#, magától értet"d" foly-
tatásának t#nik a régi falusi világnak: a vállalkozás nagyrészt helyi lakosokat 
foglalkoztat, illetve a szörpök és lekvárok alapanyaga a környékbeli dombok-
ról és helyi kistermel"kt"l származik.

A hangulatos településkép meg9rzése 
érdekében folyók9vel kirakott utca, 
Szászfehéregyháza (fotó: Fülöp Csenge)
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* „Characterized by a specific land-use system, 
settlement pattern and organization of the family 
farmstead that have been preserved since the 
late Middle Ages.” (A szerz" saját fordítása.) Lásd: 
Az UNESCO honlapja: https://whc.unesco.org/
document/*%!-&) (utolsó elérés: ()(). )&. (-.)

( S8<?=>3@BI, Adam: Reinventing the Rural: A New 
Perspective on Our Countryside. The Architectural 
Review, ()*-. https://www.architectural-review.com/ 
essays/reinventing-the-rural-a-new-perspective- 
on-our-countryside/*))(.*.%.article (utolsó 
elérés: ()(). )!. (-.)

! S=96=>, Laura: Transylvania: Could This 'Lost in 
Time' Land be the Future of European Agriculture? 
The Ecologist, ()**. https://theecologist.org/()**/

jan/)+/transylvania-could-lost-time-land-be-future- 
european-agriculture (utolsó elérés: ()(). )&. (+.); 
MCG@><?, Stephen: The Last of Transylvania’s 
Saxons. BBC Travel, ()*.. http://www.bbc.com/
travel/story/()*.).).-the-last-of-transylvanias- 
saxons (utolsó elérés: ()(). )&. (-.); MACRI, 
Domnica: PQstrQtorii cheilor. National Geographic 
Romania, ()*!. https://www.natgeo.ro/ng-traveler/
ng-traveler-ng-traveler/.+..-pstrtorii-cheilor 
(utolsó elérés: ()(). )%. (,.)

& Hagyományos szörp- és lekvárf"z" üzem, tervez-
te: Farczádi Róbert (Project A), Szászkézd, ()*!.

% P86@, Daniela: Casa AlbQ din Viscri. Arhitectura, 
()*-. https://arhitectura-*.),.ro/()*-/),/casa-
alba-din-viscri/ (utolsó elérés: ()(). )&. (-.)

A ()*%-ben elkészült szászfehéregyházai Fehér Ház esetében sem egy-
szer# restaurálásról van szó, hanem a meglév" épületnek az aktuális életmód-
hoz történ" bels" téri adaptálásáról, minimális beavatkozásokkal. A tulajdonos, 
Werner Desimpelaere belga építész az *+.,-ban épült lakóházban és a hoz-
zá tartozó gazdasági épületben alakított ki hálószobákat, nappali helyisége-
ket, konyhát, fürd"szobát, kihasználva a pince- és tet"teret is. A két épület 
közötti kocsiszín a felújítás során egy fehér, fémszerkezet# lépcs"vel és egy 
függ"folyósóval b"vült, egybenyitva a különböz" épületrészeket és szinteket.# 
Desimpelaere, amennyire lehetett, a környékr"l származó épít"anyagokat 
használt, és helyi mesterembereket alkalmazott az építkezés során. 

A terek újfajta használata azt is jelzi, hogy a falu tovább él, nap mint 
nap használják utcáit és házait. A mai igényekhez történ" igazodás, és nem  
a történelmi látszatkép fenntartása az, ami természetes fejl"dési folyamatot 
mutat egy település életében.

Függ9folyósó a padlástérben,  
Fehér Ház, Szászfehéregyháza  
(fotó: casa-alba.de)

Látszóbeton és fa találkozása a lábazatnál, 
Szörp- és lekvárf9z9 m%hely, Szászkézd 
(fotó: Cé#ne Harrand)



((.((- Hegymegi Jú#a, Malkócs Krisztina Ágnes, 
Schoblocher Edina Tér az üveg mögött

TDK-dolgozat 2019 
T61-;454(<7: Klobusovszki Péter DLA,  
Dr. Halmos Balázs

TDK I. helyezett, Építészmérnöki Kar  
M%vészeti Különdíj 2019

Lechner Ödön egyedi formanyelve és mívessége a Magyar Állam-
kincstáron is megmutatkozik. Az épület mai állapotát tekintve jo-
gosan merül fel a kérdés, hogy hogyan tudnánk megóvni és széles 
körben megismerhet"vé tenni ezt az építészeti örökségünket.

Az egykori Postatakarékpénztár, a mai Magyar Államkincstár 
épületének központi eleme az utcáról könnyen megközelíthet", fe-
lülr"l megvilágított pénztárcsarnok. Ennek kupolatere a földszin-
ten elhelyezked" közönségforgalmi térsor kiemelked" elemeként 
jelenik meg, mégis számtalan vitatható építészeti átalakításon, 
beavatkozáson esett át.

Tervünkben az eredeti téri világ visszaállítási lehet"ségeit mér-
legelve kerestük a mára funkcióját vesztett, idegenforgalmi célokra 
is szánt tér használati lehet"ségeit, így a kupola teljes küls" és bels" 
rekonstrukciója kézenfekv" és reálisan megvalósítható lépésnek t#nt.

A korabeli üvegszerkezetet a mai m#szaki eszközökkel sem le-
het megvédeni teljes biztonsággal a beázástól. Ameny nyiben a küls" 
megjelenés és a bels" térélmeny teljességének visszaállítása, a meg-
élés lehet"vé tétele fontos szempont, elengedhetetlen a kiegészít" 
kupola alkalmazása. Ez alapján, a második héj kortárs megfogalma-
zásának lehet"ségét továbbgondolva jutottunk el ahhoz a döntéshez, 
hogy az új véd"tet"t nem a kupola közvetlen közelében, hanem az 
egész bels"udvart lefed" elemként formáljuk meg.

Keresztmetszet
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Hosszmetszet
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MakettLátványterv



(!%(!& Mezei Fruzsina Kabóca Bábszínház, 
Veszprém, Vas Gereben utca

Komplex terv 2020 
K8.5/04.': Balázs Mihály DLA

A Kabóca Bábszínház egy ())* óta m#köd" társulat számára ki-
alakított professzionális játszóhely Veszprémben, a várhegy 
északnyugati oldalán. A környez" telkekre heterogén, zártsorú 
beépítés jellemz", az utcában leginkább (-! szintes lakóházak 
sorakoznak. A telket a Vas Gereben utca, a Horgos utca, vala-
mint a Francsics lépcs" határolja. A két utca között körülbelül 
. méter szintkülönbség van, így alakult ki egy, az utcavonalhoz 
illeszked" tömeg, és egy az ebb"l teljesen kiszakadó „black-box” 
színháztér. A Vas Gereben utcából megközelíthet" blokk rendsze-
rét a kiszolgáló funkciókat magába foglaló dobozok adják, amelyek 
egy privátabb és egy közösségi részre osztják az egyébként egybe-
függ" teret. A bels" szempontjából fontos, hogy a két doboz bú-
torszer#sége er"síti az el"csarnok feletti tet" lebeg" hatását. Az 
épületben két el"adótér található, a teljesen átrendezhet" black-
box színháztér, valamint a kisebb el"adások számára alkalmas 
stúdióterem. A Vas Gereben utcai homlokzat fontos eleme a moz-
gatható kerámialamellázat, amely izgalmasan variálja a be- és ki-, 
illetve átlátás lehet"ségeit. Az épület déli részén a jelenleg meg-
lév" támfal helyén a homlokzat a várfalakra emlékeztet" gabion 
kialakítású, kiszakadva a szomszédos épületek léptékéb"l. Fontos 
volt a rendeltetések gazdag változtathatósága, a közönségfor-
galmi, illetve kiszolgáló terek funkcionális rendje, amely a két 
különböz" tömegben jelenik meg: a s#r# városi szövethez, telek-
határokhoz alkalmazkodó magastet"s, tornácos házban, amely-
nek bejárata egy kisebb el"kerttel, útb"vülettel hangsúlyozott, 
valamint a teljesen mer"leges szerkesztés# funkcionális tömeg-
ben, a dupla belmagasságú black-box színháztérrel, raktárral.

Helyszínrajz
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A tervezett épület és környezetének 
axonometrikus képe



(!.(!- Starkbauer L$a Az ózdi Árpád Vezér 
Általános Iskola b!vítése

Diplomaterv 2018 
K8.5/04.': K08B/'8;'57+ P6(4> DLA

Hauszmann-díj 2018

Diplomám egy *.%.-ben épült általános iskola b"vítése. Részben 
szubjektív érdekl"désem vonz az efféle elhanyagolt házakhoz, 
más szempontból egyre sürget"bbé válik, hogy több figyelem te-
rel"djön az elöreged", de ma is aktív használatban lév" oktatási 
épületek kérdéskörére. A tervezést egy fél éves kutatással alapoz-
tam meg, mely során bebizonyosodott, hogy az épület mindaddig 
ismeretlen tervez"je Vasné Spiró Éva volt, emellett feltérképez-
tem az *.%)-es évek magyarországi iskolaépítészetét, illetve a ko-
rabeli skandináv építészet magyar vonatkozásait.

A lakótelepen, ahol az épület található, zömében hátrányos 
szociális helyzet# családok élnek, nagy a munkanélküliség, az 
aluliskolázottság aránya magas. Az iskola minden diákot befogad, 
tanulmányi eredményt"l függetlenül. Az anyagi nehézségek el-
lenére, ma is sokrét# fejlesztést, felzárkóztatást nyújtanak a di-
ákoknak. A meglév" épületek mellett kap helyet a b"vítés, mely 
három f" elemb"l áll: aula, könyvtár, sportközpont. Ezekkel pót-
lom a jelenleg hiányzó közösségi tereket. Célom, hogy a fejlesztés 
által az intézmény egyfajta m#vel"dési központ is lehessen, ezzel 
szervesen bekapcsolva azt a lakótelep életébe. Többször konzul-
táltam az iskola dolgozóival, de a diákok véleményére is kíváncsi 
voltam. Az ötödik osztályosok részére el"készítettem egy m#hely-
gyakorlatot, amely három térérzékelésre irányuló rajzos, játékos 
feladatot tartalmazott. A foglalkozáson a gyerekek olyan szem-
pontokra világítottak rá, amelyeket magamtól nem vettem volna 
észre. Ennek eredményét átültettem a bels" terek formálásába. 
Igyekeztem kihasználni a telek lejtéséb"l adódó kedvez" téri szi-
tuációkat, át- és rálátásokat.

Ingergazdag, változatos tereket képzelek el, hiszen a mai 
világban annyi hatás éri a gyerekeket, hogy csak akkor tartanak 
érdekesnek egy iskolát, ha az ugyanolyan ingergazdag. Szerkezeti 
kialakításban törekedtem a flexibilitásra, lehet"vé téve a kés"bbi 
átépíthet"séget.

Udvari látványterv
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Udvari látványterv
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Robbantott axonometria
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Bels9 látványtervek



(&+(&, Gyökér András doktorandusz, Losonczi Jú#a, 
Adham Shakaki Levélház – A teakészít!k 
m#helye, Lettország

A Bee Breeders nyílt, nemzetközi 
tervpályázata – III. hely 2019

Az Ozolini család otthona és teakészít" m#helye Lettországban, 
Rigától *)) km-re található. A gazdag természeti környezet a csa-
lád munkaeszköze, ugyanis a helyben term" fák, füvek és levelek 
adják gyógynövényteáik f" alkotóelemeit. Emiatt fontos kiindulási 
pont volt a funkcionális b"vítéssel járó negatív környezeti hatások 
minimalizálása, így az építkezés – a rendelkezésre álló nagy, ki-
használatlan terület ellenére – kizárólag a meglév" épületet érinti. 
Az új b"vítmény a cs#r függ"leges, könny#szerkezetes folytatása, 
melyet a helyszínen található facsoportok inspiráltak: a könnyed, 
áttetsz" emeleti épületrész – melynek árnyékoló szerkezete a fale-
velek mintázatát idézi – lombkoronaként ül az er"teljes, masszív 
k"falakra. A földszint az épület publikus része, melynek f" funkci-
ója a teakészít" m#hely, ahol a természetes megvilágítás is bizto-
sított a könny#szerkezetes ráépítés födémszerkezetének eleme-
lésével. Az els" emelet az épület félprivát szintje, ahol a nappali 
és a terasz biztosítja a közös f"zés, étkezés és pihenés lehet"sé-
gét. A legfels" emelet az épület legintimebb része, ahol a vendég-
szobák és a hozzá tartozó kiszolgáló funkciók találhatók.

Látványterv
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Koncepcióábra
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AxonometriaLátványterv
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Színterv

Karácsony Tamás DLA Fenyves-Parkváros 
Köznevelési Centrum, Érd

T4>;456': 2016 
K+;+(40456': 2019-2021 
É=@((4(<: Érd MJV Önkormányzata 
T4>;45<: BME Középülettervezési Tanszék 
F4040<' (4>;45<: Karácsony Tamás DLA 
É=@(6'54(: Karácsony Tamás DLA, 
Klobusovszki Péter DLA, Major György DLA,  
Alkér Kata#n DLA, Bartha András Márk DLA,  
Gyulovics István, Kovács Zsófia DLA, 
Tánczos Tibor DLA 
S(-(+7-: †Pozsgai István

Az ezredfordulón kísérleti jelleggel és korlátozott létszámmal 
indult m#termi oktatás az Építészmérnöki Karon. Itt fogalma-
zódott meg a „vertikális m#terem” ötlete, ahol valamennyi évfo-
lyam hallgatói képviseltethetik magukat a kis létszámú csoport-
ban. A módszer els" próbája az Érdre tervezett óvoda lett, melyre 
egy nyári gyakorlat során három koncepcióterv készült. Az Érdi 
Önkormányzat ezek ismeretében bízta meg a Középülettervezési 
Tanszéket vázlattervek készítésével, majd a legjobbnak ítélt terv 
építési engedély szint# kidolgozásával.

Ennek a sikeres gyakorlatnak lett a folytatása két érdi is-
kola tervezési megbízása. A Batthyány Sportiskola egy meglé-
v" struktúra részleges átépítése, míg az Érd Fenyves-Parkváros 
Köznevelési Centrum igazi zöldmez"s beruházás, összetett, a tel-
jességre törekv" tervezési programmal, amely egy huszonnégy 
tantermes iskolát, továbbá egy hozzá kapcsolódó tanuszodát és 
sportcsarnokot is magába foglal. 

Az épület aulája egyben a közlekedési gerince is, mely kap-
csolatot teremt a telek két oldalán lév" bejáratok közt, er"teljesen 
meghatározva az iskola térszervezését. Délre a tornacsarnok, a spor-
tudvar és az uszoda található, északra a tantermi szárnyak, melyek 
egy bels" rendezvényudvart és két korosztály számára elkülönített, 
az utcák felé forduló játszó felületet biztosítanak. 

Az engedélyezési terv kidolgozását a doktori iskola hallga-
tói, a szakági munkarészek elkészítését a kar oktatói segítették, 
az együttm#ködés tehát széleskör# volt, a feladat az építészmér-
nök-képzés minden szintjér"l megszólított szerepl"ket. Ilyen ér-
telemben nem csupán szakmai kihívást jelentett, hanem egyúttal 
lehet"séget is kínált a tapasztalatszerzésre, a közös gondolkodás-
ra, a csoportmunka elmélyítésére, illetve az innovatív probléma-
megoldás gyakorlására.

A kiviteli terveket a kivitelez" készítette, de részben mi is 
tudtuk követni és – korlátozott mértékben – befolyásolni a folya-
matot. Mára a végeredményt is láthatjuk, a többéves történet ta-
nulságait pedig összegezhetjük és beépíthetjük a tervezésoktatás 
mindennapjaiba.
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Metszet-homlokzat a sportcsarnokon keresztül
 

Tömegvázlat
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Bels9 udvar (fotó: Klobusovszki Péter DLA)
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Udvari lelátó  
(fotó: Klobusovszki Péter DLA)

A zsibongó bels9 téri részlete  
(fotó: Klobusovszki Péter DLA)
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A Dömötör-torony el9kerülése a barokk 
templom bontása során (fotó: Kozma János)

Váncza Márk  
A megtalált keresztel!medence

Az egyetem befejezését követ"en tervez"ként kezdtem dolgozni a nagy-
bátyám, Váncza László alapította Váncza M#veknél. Megtisztel" feladat-
tal, a Fogadalmi templom – vagyis a Szegedi dóm – felújításának és resta-
urálási terveinek elkészítésével bízott meg bennünket a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye. Az els" fázisban – a !h építészirodával együttm#ködésben –  
tártuk fel a kihasználatlan altemplom tereit, a térszín alá látogatóközpontot 
terveztünk, bejárhatóvá tettük a nyugati harangtornyot, áthelyeztük a temp-
lomtér négyezetébe a baldachint és megkezdtük a plasztikus k"- és tégla-
homlokzatok restaurálását. Pályakezd" építészként szokatlan és izgalmas 
feladat volt részt venni a téren álló középkori m#emlék, a Dömötör-torony 
felújítási terveinek elkészítésében.

Az Alföld legrégibb téglaépületének létezésér"l sokáig nem is tudtak, 
majd *.*!-ban a városvezetés úgy döntött, hogy a szegedi nagy árvíz óta 
szerkezetileg sérült, barokk kori Szent Demeter-templomot elbontják, és he-
lyére az új városrendezési tervekkel összhangban álló Fogadalmi templom 
kerül. A barokk falköpeny lehántásával talányos, nyolcszöglet#, nyerstég-
lából készült épülettorzó került el". Hogy megmenekült a bontástól, az Cs. 
Sebestyén Károly múzeumigazgatónak köszönhet", aki megnyerte a könyv-
tár akkori igazgatója, Móra Ferenc, valamint barátja, Juhász Gyula támogatá-
sát. A tornyot kés"bb a Dóm tér egységes építészeti karakterét megálmodó 
Rerrich Béla újította fel – a részben lebontott szintet helyreállították, az épü-
letre nyersbeton tet" került. A tér szintjén megnyitották Az Élet Kapujának 
nevezett kovácsoltvas díszkaput, és itáliai mintára keresztel"kápolnát alakí-
tottak ki, melynek bels" terét a Picasso által „barbár zseninek” nevezett Aba-
Novák Vilmos freskói díszítették, aki ezzel elnyerte a padovai Egyházm$vészeti 
kiállítás nagydíját. A boltozott tér csúcsa alatt egykor keresztel"medence 
állt, ami a m#emléki nyilvántartás szerint elveszett. Jóval az engedélyezés 
lezárulta után, a kiviteli tervezés során derült ki – egy folyosói beszélgetés 
nyomán –, hogy a keresztel"medence mégis fellelhet". Tervez"je az akkor fi-
atal éveiben járó – iparm#vészként is kiemelked" – Weichinger Károly, a két 
világháború közti id"szak egyik legjelent"sebb, kés"bb Kossuth-díjjal is kit#n-
tetett építésze volt, aki *.&,-ban megalapította a mai Közép Tanszéket, és 
annak els" tanszékvezet"je lett. A tárgyat az *.!)-as Iparm$vészeti kiállítá-
son az évtized nagy formátumú kultúrpolitikusa, a város országgy#lési képvi-
sel"je és a Dóm téri építkezés f" patronálója, Gróf Klebelsberg Kuno vásárolta 
meg és adományozta a keresztel"kápolnának. A kút állapotáról viszont sokáig 
semmi biztatót nem lehetett tudni, ugyanis az *..*-es régészeti ásatások 
során el kellett mozdítani, és a többszöri költöztetések során nyoma veszett. 
Mint kiderült, a keresztel"medence több mint egy évtizede a városi közterü-
letfenntartó vállalat udvarán állt elhanyagolva és elfeledve. Egy havas tava-
szeleji reggel, szabad ég alatt, vas kalodákkal összefogva, útszórósó halmok, 
hókotrók és szemétszállító autók között találtunk rá. A megdöbbent" és mél-
tatlan körülmények ellenére aránylag jó állapotban volt.

A *)) cm magas és *!) cm átmér"j#, hengeres formájú tárgy egy 
szélesebb fels" elemb"l és egy keskeny lábazati elemb"l áll – a medence 



(,%(,& és a különálló talapzat egyaránt vörös mészk"b"l készült. A tárgy karakteré-
ben és formavilágát tekintve a !)-as évek hagyományosabb egyházm#vészeti 
vonulatához illeszkedik. A fels" részt alul lábazati sáv, felül gy#r#s zárófe-
jezet tagolja, közöttük domborm#vek állnak – Szent Péter, Szent Pál, Szent 
Lukács és Szent János négy eltér" irányba forduló, faragott alakja. A litur-
gikus tárgy lezárását Weichinger vörösréz lemezb"l készült fedéllel oldot-
ta meg. A robosztus keresztel"medence geometrikusan formált és statikus 
tömegével ellentétben ez finoman organikus vonalvezetést mutat. Kúpszer# 
formája parabolikus ív mentén sz#kül felfelé, amit"l még inkább égbe tör", 
anyagtalan hatást kelt. A csúcsív tetejében aranyozott országalma áll. 

A fedél eredetileg faragott gyámgerendán függött a tér közepén, 
mozgatása tömör réz ellensúllyal történt. Mivel – szerencsés módon – ez 
mindvégig a keresztel"kápolnában maradt, az el"került medencével együtt 
rekonstruálni tudtuk az eredeti weichingeri kompozíciót. Miután felújítot-
tuk a keresztel"kápolna építészeti környezetét, továbbá restauráltattuk Az 
Élet Kapuját és az Aba-Novák-freskókat, újra visszakerülhetett eredeti he-
lyére a megtalált keresztel"medence. A munka eredményeként a Dömötör-
torony keresztel"kápolnája, amely a két világháború közötti egyházm#vészet 
kiemelked" összm#vészeti alkotása, ma ismét eredeti szépségében látható. 

A keresztel9kápolna építés el9tti á"apota 
(fotó: Váncza M%vek)

A keresztel9medence az 1930-as Ipar-
m$vészeti kiá#ításon (forrás: Az Országos  
Magyar Királyi Iparm%vészeti Iskola 
Évkönyve 1880-1930)



(,+(,,

A rekonstruált keresztel9kápolna elkészült 
á"apotában (fotó: Bujnovszky Tamás)

A Weichinger által tervezett keresztel"medencét a korszakok feletti 
állandóság érzete hatja át, amely inkább a tárgy szellemiségéb"l, mintsem 
anyagszer#ségéb"l adódó jellemz". A folytonosság és az újítás egészséges 
arányának keresése az életm# meghatározó alapkérdése. A modernizmus 
gondolatiságát integráló, de a múlt veretes tudásanyagából meríteni képes 
formatervez"-építész munkája, léptékt"l és feladattól függetlenül ma is pél-
daérték#. A Weichinger Károly által alapított, építéskultúrát gondozó közös-
ség, a Középülettervezési Tanszék kötelékében munkálkodva – az épít"m#vé-
szet hagyományáról, jelenér"l és jöv"jér"l gondolkodva – felemel" és izgalmas 
élmény az alapító mester munkásságával kapcsolatos gondolati párhuzamok 
felfedezése, megélése és továbbgondolása.

Keresztmetszet
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Az elmúlt öt évben munkatársunk volt, meghívott oktatóként vagy 
már abszolvált doktoranduszként segítették a tanszéket:

Doktoranduszaink 2021 !szén:

Bognár Melinda
Deichler Tímea
Dombrovszky Zsófia
Fülöp Csenge
Gyökér András
Kovács Károly Lehel
K"halmy Nóra
Krompáczki Péter
Major Zoltán

Nagy Mercédesz
Ostoróczky Nóra
Rab Sarolta
Ritter Dániel
Rose Balázs
Sámson Kinga
Szilágyi Norbert
Váncza Márk
Raklina NjeSiN

Alexa Zsolt DLA
Alkér Katalin DLA
Balázs Marcell
Baróthy Anna
Batári Attila DLA
Bedecs-Varga Éva DLA
Beke András
Benárd Aurél DLA
Benyovszky-Géczi Zsuzsanna
Berecz Tamás DLA
Biri Balázs
Bordás Mónika
Borsos Melinda DLA
Csomay Zsófia
Rasoul Daryanavard
Dévényi Tamás
Dimitrijevic Tijana DLA
Dombóvári János
Félix Zsolt DLA
Fialovszky Tamás DLA
Fodor Judit
Frikker Zsolt
Gazdag András
Gerzsenyi Tibor
Giap Thi Minh Trang DLA
Grédics Gyula
Gulyás Levente
Hegymegi Júlia
Hellenpárt György
H"nich Richárd DLA
Hüttl Sarolta
Ilyés Zsuzsa
Kalmár László
Karner Anikó
Kern Orsolya
Kolossváry Bernadett

Kovács Dávid
Kovács-Magyari Zsuzsanna
Kronavetter Zsófia DLA
Lévai Tamás DLA
Marián Balázs DLA
Mudry Luca
Oroszlány Miklós
Palicz Kata
Pásztor Ádám
Pelle Zita
Pongor Soma
Potzner Ádám
Rabb Donát
Radnóczi László
Sajtos Gábor DLA
Oliver Sales
Schrammel Balázs
Schreck Ákos DLA
Selényi György
Soltész Judit
Soltész László
Surján Borbála
Sugár Péter DLA
Szabó Máté
Szabó Péter
Szeidl Dóra
Tánczos Tibor DLA
Tarnóczky Tamás
Tatár-Gönczi Orsolya
Treszkai Anett
U. Nagy Gábor
Zakariás Tamás
Zombor Gábor DLA
Zöldi Sára
Zsuffa Zsolt DLA

A Középülettervezési Tanszék

A Középülettervezési Tanszék 2021 !szén:

Szabó Levente DLA Ybl- és Pro Architectura-díjas 
építész, a Széchenyi Irodalmi és M#vészeti Akadémia 
rendes tagja, egyetemi tanár, tanszékvezet"
Balázs Mihály DLA Kossuth-, Ybl-, Prima Primissima-  
és Pro Architectura-díjas építész, a Magyar M#vészeti 
Akadémia és az Európai Tudományos és M#vészeti 
Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár
Karácsony Tamás DLA Ybl- és Pro Architectura-
díjas építész, a Széchenyi Irodalmi és M#vészeti 
Akadémia rendes tagja, egyetemi docens
Klobusovszki Péter DLA Pro Architectura-
díjas építész, egyetemi docens
Major György DLA Ybl- és Pro Architectura-
díjas építész, egyetemi docens
Bartha András DLA építész, egyetemi adjunktus
Fazekas Katalin DLA Junior Prima-díjas 
építész, egyetemi adjunktus
Fejérdy Péter DLA Ybl- és Pro Architectura-
díjas építész, egyetemi adjunktus
Kemes Balázs DLA Junior Prima-díjas építész,  
egyetemi adjunktus
Kronavetter Péter DLA építész, egyetemi 
adjunktus, tanszékvezet"-helyettes
Schrammel Zoltán DLA Pro Architectura-
díjas építész, egyetemi adjunktus
Vannay Miklós DLA építész, egyetemi adjunktus
Bujdosó Ildikó építész, tudományos segédmunkatárs
Birkás Anna tanulmányi ügyintéz"
&
Cságoly Ferenc DLA, DSc Kossuth, Ybl-, Prima-, Steindl-  
és Pro Architectura-díjas építész, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, professor emeritus
Kaszás Károly DLA Ybl-díjas építész, professor emeritus

Velünk voltak, de már nincsenek köztünk:

Török Ferenc DLA Kossuth- és Ybl-díjas építész,  
a Magyar M#vészeti Akadémia rendes tagja,  
a Nemzet M#vésze, professor emeritus (*.!,-()(*)
Radványi György DLA Ybl-díjas építész, a Magyar M#vészeti 
Akadémia levelez" tagja, egyetemi docens (*.&.-()())
Marosi Bálint DLA Pro Architectura-díjas építész,  
egyetemi adjunktus (*.+)-()*+)



(+*(+) Balázs Mihály DLA), TDK I. helyezett, ()(), OMDK különdíj, ()(*; Mudra András 
László, Kovács Kincs": Lépések a múlt felé (konzulens: Balázs Mihály DLA), 
TDK III. Helyezett, ()(); Velinsky Dóra, Soós Zsófia Fruzsina: CoVIDEO (konzu-
lens: Balázs Mihály DLA), TDK III. helyezett, ()(); Tóth Petra: A triázs védelme 
(konzulensek: Bartha András Márk DLA, Szilágyi Norbert), TDK dicséret, ()(); 
Herbert Nóra, Szvath Réka: Terek karakterisztikája (konzulens: Balázs Mihály 
DLA), Középülettervezési Tanszék Különdíja, ()*.; Soós Zsófia Fruzsina, Jovan 
Endre: Anyag a térben (konzulens: Balázs Mihály DLA), TDK II. helyezett, ()*.; 
Horváth Árnika, Kovács Aliz Zsuzsanna, Nagy Eszter: Kötelék /// Segít% terek 
(konzulens: Balázs Mihály DLA, TDK III. helyezett, ()*.; Szepesi Zsófia, Soós 
Barbara, Suri Sára: Régi hit + Új tudás = Új hit (konzulens: Karácsony Tamás 
DLA), TDK I. helyezett, ()*.; Szolga Kata, Ming Rong Chen: Út a folyosó-
ig-tér a tantermen kívül (konzulens: Karácsony Tamás DLA), TDK II. helyezett, 
()*.; Hernádi Zsombor, Tóth Bence: PIAR XXI. (konzulens: Karácsony Tamás 
DLA), TDK III. helyezett, ()*.; Malkócs Krisztina Ágnes, Schoblocher Edina, 
Hegymegi Júlia: Tér az üveg mögött (konzulens: Klobusovszki Péter DLA, Dr. 
Halmos Balázs), TDK I. helyezett, Építészmérnöki Kar M#vészeti Különdíj, ()*.

Díjnyertes elméleti TDK-munkák az utóbbi évekb!l:
Zacher Bendegúz: Referencia nélküli építészet – Valerio Olgiati építészete saját 
tervezéselméletének tükrében (konzulens: Szabó Levente DLA), TDK I. helye-
zett, Építészmérnöki Kari Különdíj – tudományos, ()(), OMDK II. helyezett; 
Gácsi Zsuzsanna: A topográfia emlékei: Dimitris Pikionis ösvényei az athéni 
Akropoliszon (konzulens: Szabó Levente DLA), TDK I. helyezett, ()(); Kustra 
Vencel: Név nélküli építészet Európában (konzulens: Szabó Levente DLA), TDK 
II. helyezett, Középülettervezési Tanszék Különdíja, ()(); Bánszegi Bíborka, 
Macsek Kata: Trianon emlékezete, avagy a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 
(konzulens: Szabó Levente DLA), TDK II. helyezett, ()(); Kiss Bogdán Lemuel: 
Pengecsattogás a zsinagógában – Az angyalföldi imaház átalakulása (konzulens: 
Szabó Levente DLA), TDK III. helyezett, ()(); Léstyán Enik": A traumatikus múlt 
nyomában – A nemzetiszocialista id%szak építészeti örökségének kortárs értel-
mezései (konzulens: Szabó Levente DLA), TDK III. helyezett, ()(), Farkas Anna 
Virág: Párhuzamos stratégiák Eladio Dieste, Reischl Gábor és Diébédo Francis 
Kéré építészetében (konzulens: Kemes Balázs DLA), TDK dícséret ()(); Belkovits 
László: Id%tlen és ideiglenes (konzulens: Bartha András Márk), TDK II. helyezett, 
()*.; Kulcsár Eszter: Tér/Érzékelés – Épített környezetünk látványon túli megis-
merése és a látássérültek térérzékelése (konzulens: Kronavetter Péter DLA), TDK 
III. helyezett, ()*.; Léstyán Enik": Funkció, forma, kontextus – Adalékok Léstyán 
Ern% transzformátorállomásainak mai értelmezéséhez (konzulens: Szabó Levente 
DLA), TDK I. helyezett, ()*., OMDK II. díj, ()(); OMDK II. helyezett; Laczka Áron: 
Közterek, emlékezet, identitás. Kolozsvár köztereinek identitás-meghatározó sze-
repe a XX. század és napjaink változásainak tükrében (konzulens: Szabó Levente 
DLA), TDK II. helyezett ()*.; Varga Lilla Luca: Neue Nationalgalerie – Egy modern 
m$emlék megújulása (konzulens: Klobusovszki Péter DLA), TDK II. helyezett, 
()*.; Ohmacht Petra: Christ & Gantenbein két múzeumépülete: A Zürichi Nemzeti 
Múzeum és a Bázeli Szépm$vészeti Múzeum (konzulens: Klobusovszki Péter DLA), 
TDK dícséret, ()*.; Treszkai Anett: A könyvtár szerepe a "#. század iskolájában 
(konzulens: Szabó Levente DLA), TDK I. helyezett, ()*-, OMDK különdíj, ()*.; 
Szekeres Liliána Júlia, Hauer Tamás Péter: EmlékTér (konzulens: Szabó Levente 
DLA), TDK II. helyezett, ()*-, OMDK I. helyezett, ()*.; Chromicsek Adrienn: 
Kísérlet egy teljesebb életért – A Perbáli Gyermekotthon elemzése (konzulens: 
Kemes Balázs DLA), TDK III. helyezett, ()*-, Középülettervezési Tanszék Különdíja

Eredményeink az elmúlt évekb!l

Az Emlékezet és építészet Stúdió keretében készült 
díjnyertes TDK-munkák az utóbbi évekb!l:
Orosz Helga, Gaál Renáta: Természet rejtette történetek (konzulens: Krona vetter 
Péter DLA), TDK I. helyezett, Építészmérnöki Kar Különdíj, ()(), OMDK II. helye-
zett, ()(*; Csehi Eszter Katalin, Léstyán Enik", István Nóra: "In Schönheit sterben 
zu lassen" – "Szépségében halni hagyni" (konzulensek: Szabó Levente DLA, Dr. 
Halmos Balázs), TDK II. helyezett, ()(), OMDK különdíj, ()(*; Gyöngyösi Eszter, 
Nagy Olivér: Galagonyás Menedék (konzulensek: Kronavetter Péter DLA, Dr. 
Fekete Csaba József), TDK II. helyezett, ()(), OMDK II. helyezett; Vörös-Grigoriu 
Eszter, Szabó Petra, Racskó Anna: Csillagösvény (konzulens: Szabó Levente DLA), 
TDK III. helyezett, ()(); Bogáthy Zsolt, Laczka Áron: Lechnerbe kódolva (konzu-
lensek: Szabó Levente DLA, Dr. Halmos Balázs), TDK II. helyezett; Kovács Regina, 
Siska Enik": Térszekvencia (konzulens: Kronavetter Péter DLA), TDK III. helyezett, 
()*.; Burányi Fanni, Száraz Anna: Szecesszió és kortárs (konzulens: Kronavetter 
Péter DLA), TDK III. helyezett, ()*.; Laczka Áron, Bogáthy Zsolt: Korok lenyo-
mata – A zsámbéki romtemplom emlékezete (konzulensek: Szabó Levente DLA, 
Dr. Halmos Balázs), TDK II. helyezett, OMDK I. helyezett, ()*.; Surján Borbála, 
Zöldi Sára: Térszemszögek (konzulensek: Szabó Levente DLA, Dr. Halmos Balázs), 
TDK II. helyezett, Középülettervezési Tanszék különdíja, ()*-, OMDK I. helye-
zett, ()*.; Novák Sándor, Anschau Péter: Értelmez% keretek (konzulens: Szabó 
Levente DLA), TDK I. helyezett, Rektori különdíj, ()*-, OMDK II. helyezett ()*.

A Fenntartható közösségek Stúdió keretében készült 
díjnyertes TDK-munkák az utóbbi évekb!l:
Cserháti Dániel, Csekei Fruzsina Rita: Egyházi, közösségi tervezés (konzulens: 
Kemes Balázs DLA), TDK I. helyezett, ()(); Guo Huini, Prépost Adrienn Anna: 
Lélek a Térben (konzulens: Kemes Balázs DLA), TDK I. helyezett, A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Különdíja, ()(), OMDK II. helyezett; Gunther 
Ágota: A kert leple alatt (konzulensek: Kronavetter Péter DLA, Dr. Halmos 
Balázs), TDK I. helyezett, ()(); Kamasz Klaudia, Varga Boglárka: Meleged%ház 
(konzulens: Kronavetter Péter DLA), TDK II. helyezett, ()(), OMDK I. helyezett, 
()(*; Berzsák Barna, Kosztya Csilla: Agapé (konzulens: Szabó Levente DLA), 
TDK II. helyezett, ()(), OMDK különdíj, ()(*; Tóth Timon, Melcher Márk, Farkas 
Dániel: Közösségi építés – közösségépítés (konzulensek: Major Zoltán, Fazekas 
Katalin DLA, Dr. Halmos Balázs), TDK II. helyezett, ()(); Korompay Örs, Holcsek 
Tamás, Baksa Zsófia Magdolna: Formálódó jöv% (konzulens: Fejérdy Péter DLA), 
TDK III. helyezett, ()(); Ferenc András, Hosszú Karina Dóra: A múlt körvonalai 
(konzulens: Fejérdy Péter DLA), TDK III. helyezett, ()(); Szepesi Zsófia, Suri 
Sára: Abba szeretünk, ami csorba (konzulens: Fejérdy Péter DLA), TDK dícséret, 
()(); Skrek Ágnes Zsófia, Berghauer Roland, Zslebics Judit: ...pontozat (konzu-
lens: Fejérdy Péter DLA), Középülettervezési Tanszék Különdíja, ()()

Az Innovatív terek Stúdió keretében készült díjnyertes 
TDK-munkák az utóbbi évekb!l:
Csanády Anna, Varga Liza: Térbeli Id% (konzulens: Balázs Mihály DLA), TDK II. he-
lyezett, ()(), OMDK I. helyezett, ()(*; Kovács Fruzsina: A felejTÉR (konzulens: 

https://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/Terbeli-ido
https://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/A-felejTER


(+!(+( fejlesztése, konzulens: Karácsony Tamás, félév: ()*+/*-_*, Hauszmann-díj 
()*-, Média Építészeti Díja – Terv kategória, ()*.; Anschau Péter: Lettország, 
Ozolini Farm, Teakészít%k vendégháza (konzulens: Karácsony Tamás DLA), 
Hauszmann díj, MÉK-MÉSZ Diplomadíj, ()*.; Starkbauer Lilla: Ózd, Árpád vezér 
Általános Iskola B%vítése (konzulens: Klobusovszki Péter DLA), Hauszmann-
díj, ()*-; Dormán Miklós: Sound Under Ground (konzulens: Balázs Mihály DLA), 
Hauszmann-díj, ()*+; Nagy Mercédesz Erika: Tájlabor és Ökoturisztikai Központ, 
Veresegyház, Öreg-tó partja (konzulens: Radványi György DLA), Hauszmann-
díj ()*+, MÉK-MÉSZ Diplomadíj ()*+, Média Építészeti díja – Terv kategória 
()*-; Takács Gyula: Seurasaari Skanzen Fogadóépülete, Helsinki (konzulens: 
Marosi Bálint DLA), Média Építészeti Díja – Terv kategória, Közönségdíj, ()*+, 
A' Design Award – Architecture, Building and Structure Design, ()*-; Táncos 
Anna: Amerigo Tot m$vésztelep, konzulens: Karácsony Tamás, félév: ()*,/*+_(, 
Hauszmann-díj, ()*+ 

Doktori védések az elmúlt 5 évb!l:
Jószai Ágnes (Fejérdy Péter DLA): Átváltoz(tat)ás. Adaptív újrahasznosí-
tás, ()(*; Bartha András Márk (Klobusovszki Péter DLA): Saját kez$ építés – 
Épít%anyagok második élete a Balaton körül, ()(); Borzsák Veronika (Fejérdy 
Péter DLA-Vasáros Zsolt DLA) Ipari zárványok Borsodban, ()(); Alkér Katalin 
(Klobusovszki Péter DLA): Megtalálni újra meg újra – A Suttogók építészeté-
r%l, ()*.; Árva József (Cságoly Ferenc DLA): A rend szépsége, a szépség rend-
je – Dom. Hans van der Laan és a Bossche School, ()*.; Giap Thi Minh Trang 
(Major György DLA): Életterek – A lakóterek és a tradicionális életforma köl-
csönös hatása és változása Hanoiban, ()*.; Kronavetter Péter (Marosi Bálint 
DLA †, Szabó Levente DLA): A magyarországi téglagyárak építészeti öröksége 
– Téglagyári értékek védelme és hasznosítása az épített örökség és az ipari táj 
együttes vizsgálatával, ()*.; Kronavetter Zsófia (Szabó Levente DLA): A kert 
határán – A körbezárt kert, mint archetípus a kortárs építészetben, ()*.; Batári 
Attila (Sugár Péter DLA): fegyelmez% terek – Az építészet feladata és lehe-
t%ségei a büntetés-végrehajtásban, ()*-; Berecz Tamás (Major György DLA): 
Determináció – Az építészeti m$ megvalósulási keretei – A Budapest-Vizafogói 
Tours-i Szent Márton Plébániatemplom kritikai építéstörténete, ()*-; Borsos 
Melinda Mária (Szabó Levente DLA): Társadalmi szempontok Budapest város-
rehabilitációs modelljeiben, ()*-; Dimitrijevic Tijana (Klobusovszki Péter DLA): 
Közteshasználat mint antiszegregációs eszköz – A budapesti Magdolna negyed 
esete és a berlini Neukölln-Reuterquartier párhuzama, ()*-; Kisberzsenyi-Nagy 
György (Balázs Mihály DLA): Az építészet láthatatlan struktúrái, ()*-; László 
Tamás (Fejérdy Péter DLA): Alternatív irodafejlesztés – Az irodafejlesztés épí-
tészeti lehet%ségei a co-working irodák szellemiségének fényében, ()*-; Lévai 
Tamás (Cságoly Ferenc DLA): Inverz építészet: Az épített környezet inverz 
látásmódja avagy hogyan vegyük észre a s$r$ üres teret, ()*-; Sajtos Gábor 
(Cságoly Ferenc DLA): Id%tlen és id%szer$ – A hagyomány megjelenési lehet%sé-
geinek személyes értelmezése a kortárs építészetben, ()*-; Schrammel Zoltán 
(Balázs Mihály DLA): Kórházak helye, ()*-; Schreck Ákos (Balázs Mihály DLA): 
Nem befejezett tervezés, ()*-; Szentmáry Szabolcs (Szabó Levente DLA): 
Kortárs építészeti stratégiák – budai történeti fürd%épületek megújításában, 
()*-; Terbe Rita (Szabó Levente DLA): Térjátékok – Térbeli gondolkodásfejlesz-
tés, épített környezeti nevelés gyerekeknek, ()*-; Varga Piroska (Karácsony 
Tamás DLA, Vasáros Zsolt DLA): Kultúrgyárak – Felhagyott ipari épületek, mint 
kulturális színterek, ()*-; Fazekas Katalin (Cságoly Ferenc DLA, DSc): Közösség 
és építészet. Komplex tervez%i megközelítések, ()*+

Hallgatóink nemzetközi pályázati sikerei az elmúlt 5 évb!l:
Macsek Kata-Ábrahám-Fúrús András: Kilátó a monsarazi remetelak mellé (Portu-
gália), ()(*, AKXSITE-pályázat, I. díj; Gunther Ágota, Jaczkó Stefánia, Madarász 
Zsuzsa és Márki Franciska: Kilátó a monsarazi remetelak mellé (Portugália), ()(*, 
AKXSITE-pályázat, honorable mention; Berkeszi Balázs, Józsa Krisztina és Szilágyi 
Szabolcs: Fashion Pavilion Milan, ()*., honorable mention; Salamin Fanni és 
Szántó Hunor, Kemeri National Park Observation Tower, ()*-, III. díj

Hallgatói ösztöndíjak az elmúlt 5 évb!l:
Kulcsár Eszter (Kemes Balázs DLA): Gyerekház mint új középülettípus, és 
annak jelent%sége a társadalmi felzárkóztatásban, hallgatói ÚNKP ösztöndíj 
(()(*-()((); Léstyán Enik" (Szabó Levente DLA): A traumatikus múlt nyomá-
ban – Stratégiák a nemzetiszocialista id%szak építészeti örökségének kortárs 
értelmezésére, hallgatói ÚNKP ösztöndíj (()()-()(*); Laczka Áron (Szabó 
Levente DLA): Közterek, emlékezet, identitás. Az erdélyi nagyvárosok köztere-
inek identitás-meghatározó szerepe a XX. század és napjaink változásainak 
tükrében, hallgatói ÚNKP-ösztöndíj (()*.-()()); Laczka Áron (Kronavetter 
Péter DLA-Szabó Levente DLA) Történelmi környezetben található szocialista 
építészeti örökségünk kortárs rehabilitációja: A szatmárnémeti Casa de Moda 
újrahasznosítása, hallgatói ÚNKP-ösztöndíj (()*--()*.)

Diplomadíjak az elmúlt 5 évb!l:
Schoblocher Edina: +,-./0//12 340 – Epreskert (konzulens: Szabó Levente 
DLA), MÉK-MÉSZ diploma f"díj ()(*; Kaknics Péter: Budapest II.ker., Jagelló-
kert – a nyéki villaegyüttes építészeti rendezése (konzulens: Szabó Levente 
DLA), Hauszmann-díj, ()(*; Malkócs Krisztina: Budapest, XII. ker., Fácános, 
Többgenerációs közösségi ház (konzulens: Kronavetter Péter DLA), Hauszmann-
díj ()(*, MÉK-MÉSZ diplomadíj; Nagy Stefánia: Perbál – „Üvegház”, a perbáli 
fogyatékos lakóotthon b%vítése (konzulens: Fejérdy Péter DLA), Hauszmann-
díj ()(*, MÉK-MÉSZ diploma f"díj ()(*; Hegymegi Júlia: Budapest, M'.RKK 
rejtett kultúrtér (konzulens: Kronavetter Péter DLA), Hauszmann-díj ()(*; 
Kas Tünde Ildikó: Kabóca bábszínház Veszprém (konzulens: Kronavetter Péter 
DLA), Hauszmann-díj ()(); Kurucz Csilla: Táncközpont Veszprém (konzu-
lens: Kronavetter Péter DLA), Hauszmann-díj ()(); Surján Borka: Jurányi 
közö/n/ség ház (konzulens: Szabó Levente DLA), Hauszmann-díj ()(), BETA 
Honorable mention, Eurázsiai Építész Iskolák X. Nemzetközi Fesztiválja, ()(), 
Design kategória II. helyezett, ()(*; Szántó Hunor: Táj-restaurációs központ 
(konzulens: Vannay Miklós Ágoston DLA), Hauszmann-díj ()(), MÉK-MÉSZ 
Diplomadíj ()(), BETA nominee ()(), Média Építészeti Díja ()(*, Eurázsiai 
Építész Iskolák X. Nemzetközi Fesztiválja, Design kategória I. díj, ()(*; Kazi 
Zsolt: Biogázfeldolgozó és látogatóközpont (konzulens: Kronavetter Péter 
DLA), Hauszmann-díj ()*., Silver Diploma díj ()(); Szikora Nóra, Közösségi és 
szociális központ, konzulens: Bartha András DLA, félév ()*-/*._(, Hauszmann-
díj ()*.; Tomasák Gerg": Hortobágyi Csillagvizsgáló – Látogató és Kutató 
Központ (konzulens: Fejérdy Péter DLA), MÉK-MÉSZ Diplomadíj ()*.; Treszkai 
Anett: Füvészkerti Tanoda (konzulens: Kronavetter Péter DLA), Hauszmann-
díj ()*.; Breuer-Lábady Anna: Vallások háza, Hohenems, Ausztria (konzulens: 
Szabó Levente), Hauszmann-díj ()*-, MÉSZ-MÉK Diplomadíj ()*-, Piranesi-díj 
Shortlisted ()*-, ()*. Award in the category of Student Work, FAITH & FORM; 
Meszes Márton: Lakóközi – co-housing (konzulensek: Lévai Tamás DLA, Marosi 
Bálint DLA), Hauszmann-díj ()*-; Ostoróczky Nóra: WWOOF ROOF (konzulens: 
Fejérdy Péter DLA), Hauszmann-díj ()*-; Tábi Sára: Jászberényi Termálfürd% 

http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/10/tabisara_diploma_o.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/10/starkbauer_lilla_diploma_o.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/10/starkbauer_lilla_diploma_o.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2017/11/dorman_miklos_diplomafuzet.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/06/DIPLOMATERV_NAGYMERCEDESZERIKA.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2017/11/diplomavedes_tablok_takacsgyula.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2017/11/tancos.compressed.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2020/10/2020_kas_tunde_opt.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2020/10/2020_kurucz_csilla_opt.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2020/10/2020_surjan_borka_opt.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2020/10/2020_surjan_borka_opt.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2020/10/2020_szanto_hunor_opt.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2019/10/Szikora_N%C3%B3ra_Diploma_Tabl%C3%B3_2.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2019/10/Szikora_N%C3%B3ra_Diploma_Tabl%C3%B3_2.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2019/10/treszkai-anett_diploma_2019.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/10/breuer_anna_diploma_o.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/10/meszesmarton_diploma.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/10/ostoroczky_nora_diploma_o.pdf
http://www.kozep.bme.hu/wp-content/uploads/2018/10/tabisara_diploma_o.pdf


(+& Oktatói ösztöndíjak az elmúlt 5 évb!l:
Fejérdy Péter DLA: MMA egyéni alkotói ösztöndíj (()(*-()((); Bartha András 
DLA: Építészeti tárgykísérletek, ÚNKP-posztdoktori ösztöndíj (()(*-()((); 
Gyökér András: Utóéletek – A funkció megváltozott szerepe a kortárs építészet-
ben, doktori ÚNKP-ösztöndíj (()()-()(*); Major Zoltán: Transzkulturális épí-
tészet. Vallások együttélésének építészeti nyomai, doktori ÚNKP-ösztöndíj 
(()()-()(*); Kronavetter Péter: Építészet és emlékezet – Az id%beli rétegzett-
ség kiemelt szerepe az építészképzésben, posztdoktori ÚNKP-ösztöndíj (()()-
()(*); Szabó Levente DLA, Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (()()-()(!), ÚNKP 
Bolyai+ Ösztöndíj (()()-()(*, ()(*-()((); Deichler Tímea: Integratív terek 
– A közösségi épületek új paradigmái, doktori ÚNKP-ösztöndíj (()*.-()())

Oktatói elismerések az elmúlt 5 évb!l:
Balázs Mihály DLA: Kotsis Iván-érem (()()); Bartha András DLA: Budapesti 
Építészeti Nívódíj (()*.), ICOMOS-díj (()*.); Fejérdy Péter DLA: Apáczai 
Csere János-díj (()*-), Pro Architectura díj (()(*); Karácsony Tamás DLA: 
Szentkirályi Zoltán-díj (()*-), Forbát Alfréd Építészeti Díj (()()), ICOMOS-
díj (()*+); Kemes Balázs DLA: Miniszteri Elismer" Oklevél (()*+); Kronavetter 
Péter DLA: Szendr"i Jen"-díj (()()); Schrammel Zoltán DLA: Pro Architectura 
Díj (()()), Forbát Alfréd Építészeti Díj (()()); Szabó Levente DLA: Regionális 
Príma Díj (()*.), Ybl Miklós-díj (()*-), Budapesti Építészeti Nívódíj (()*.), 
ICOMOS-díj (()*.), a SZIMA rendes tagja (()()) 



F!"!"#$ $%!&'!$%(#: Szabó Levente DLA
S%!&'!$%(#': Fejérdy Péter DLA, Klobusovszki 

Péter DLA, Kronavetter Péter DLA
G&)*+')+ (!&,, (-&.!"/$: Polgárdi Ákos
N0!",+ "!'(1&: Áfra János
K+).2): a Közösségi Építészetért Alapítvány 

3333 Budapest, M4egyetem rkp. 5., II. em. 66.
F!"!"#$ '+).7: Klobusovszki Péter DLA,  

a kuratórium elnöke
A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

valósult meg.

ISBN 689-:3;-<3-53<:-3
N01=.): EPC, Budaörs
A kötetet utánnyomni, sokszorosítani a törvényesen 

engedélyezett eseteken kívül csak a szerz>k 
és a kiadó hozzájárulásával lehet. Valamennyi 
közölt szöveg a kiadó és a BME Középület-
tervezési Tanszék tulajdona.

?<?3, Budapest



A Középülettervezési Tanszék 
idén hetvenöt esztend!s, ám e 
kötetnek az évforduló, a legutóbbi 
visszatekintés óta eltelt öt év mégis 
inkább csak apropója. Célunk ezúttal 
a tükörbenézés: merre indultunk el 
a közelmúltban, milyen perspektívát 
látunk magunk el!tt, és milyen már jól 
látható eredmények igazolják vissza 
megújulási szándékainkat.

Egyben a három 
75 éves a BME  
Középülettervezési  
Tanszék


