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VASI ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖK

MORFOEST PIRKADATIG
Tóth Péter – Mor fo

A Morfo tervezőművészeti műterem
augusztusban immáron harmadik
alkalommal rendezte meg Morfoest névre
keresztelt tematikus szakmai rendezvényét.
A Vas Megyei Építész Kamara által is
támogatott programot azzal a szándékkal
indította el a Morfo csapata, hogy
műhelyüket a mindennapi irodai munka
mellett izgalmas, az építész, tervezőművész
szakmát sok oldalról érintő előadásokkal
élő, – a szakma gyakorló művészei, mérnökei
és a tervezőművészetek iránt érdeklődők
számára – nyitott műteremmé formálja.
Februárban az első alkalommal is már komoly
érdeklődés mellett megrendezett Építészet
és vizualizáció témában Káldos András (Brick
Visual) és Uzoni Pál (Modelart) tartottak előadást és bemutatót a virtuális 3D-s látvány
Tuanlimited zenél, Kiss Dániel (Morfo) énekel

Kovács Dávid építész prezentációja
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Parti a Szövő utcai, új műterem udvarán

tervezésről, és az építészeti és marketing
makettek építéséről. Az Építészet és társművészetek áprilisi programján az Ybl-díjas Földes
László építész, Bojti András formatervező és
üvegművész, valamint a nemzetközileg is elismert Bujnovszky Tamás építészeti fotográfus
mutatták be a sikeres együttműködésükben
megvalósult Sauflon Innovációs Központot.
A legutóbbi Morfoesten az Építészet és anyag

témakörben Creaton történeti és termékismertető előadás hangzott el Ferenczy András
építész látogatótól, és a „Tradíció és Innováció
– tető az építészetben 2016-os Creaton pályázat I. díjasa Kovács Dávid építész (Veszprémi
Építész Műhely) tartott bemutatót, melyben
ismertette pályamunkáját is.
A nyárvégi rendezvény a szép számú érdeklődőn túl amiatt is örömteli volt, mert a 18 éve

alapított, nagykorúvá lett Morfo a rendezvényt már új irodájában tartotta. A szakmai
előadásokat követő kötetlen műteremavató
kerti szeánsz a másnapba is belecsúszott.
Lesz még ilyen Morfo-est…
A következő rendezvényekre a kamarán keresztül és a Morfo Facebook-oldalát követve lehet
meghívást kapni: https://www.facebook.com/
MORFOdesign/

Másnapig tartott a program
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TIK-TAK, TIK-TAK, TAK, TAK, TAK...
Ketyeg az idő. Sőt! Már le is ketyegett. Vagy mégsem?
K iss Alber t
okl. építészmérnök

A minden magyar település
számára kötelező Településképi
Arculati Kéziköny v elkészítésének
és a Helyi településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának , véleményezésének ,
majd elfogadásának határideje 2017.
szeptember 30- a volt.
Mikor e lapszám az olvasó kezébe
kerül, már életbe is léptek volna a
rendeletek . Volna, ha a parlament a
településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. tör vényben előír t határidőt
nem hosszabbította volna meg 2017.
december 31-ig. Miér t?

Első határidő: 2017. szeptember 30.
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Mert: egyes források szerint a magyarországi
településeknek csak mintegy két harmada
kezdte el a munkát. Vas megye 216 települése
is csak néhány – az alaptérképek hozzáférhetetlensége miatt nyilvánvalóan hiányos -TAKot nyújtott be előzetes véleményezésre.
Mert: a szakma számára nyilvánvaló volt,
hogy az előírt előzetes tájékoztatásokat,
adatkéréseket, a közbenső egyeztetéseket
és a végleges jóváhagyásokat, meg persze a
szakmai munkát a határidőig fizikailag lehetetlen teljesíteni.
Mert: a munkához biztosítandó egymillió
forintos támogatást csak szeptember elején
kapták meg az arra jogosult önkormányzatok.

Annak elszámolási feltételei pedig a mai napig
sem tisztázottak.
Mert: egyes szakmai anyagok, értelmezések csak július elején voltak hozzáférhetők.
A településképi rendelettel kapcsolatos
továbbképzés augusztus 22-én volt Veszprémben. Attól kezdve már csak 38 nap szeptember 30.
A Vas megyei állami főépítész szeptember
5-én tartott szakmai konzultációt a témában.
Jelzi ennek fontosságát, hogy ott volt szinte
valamennyi érintett, a munkában főépítészi
feladatkört ellátó kolléga. Számos felmerült
kérdéskört sikerült egyértelműsíteni, de akadtak még a jogalkotó felé továbbítandók is.

K Ö Z - T É R

És ha mégsem elég a plusz három hónap? Lesz,
lehet hivatalos kiskapu. A módosítási tervezet
tartalmaz egy kiegészítést:
„A Tvtv. 14. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) 2017. december 31-ét követően településképi
rendelet hiányában
a) a helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet
helyi építészeti örökség védetté nyilvánítását és védettség megszüntetését megállapító előírásait
b) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait – a Módtv. rendelkezéseivel
és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való
összhang biztosítása érdekében – 2018. december
31-ig lehet alkalmazni.”
És mi lesz majd, ha életbe lépnek a helyi településképi rendeletek? A tervezési munkáknál nem
csak a HÉSZ, hanem a településképi rendelet is
tartalmazhat betartandó előírásokat. Az építési
engedély nélkül végezhető építési munkákat a
helyi rendelet bejelentés kötelessé teheti. A rendeletek meghatározhatják a bejelentéshez szükséges mellékleteket is. Tervdokumentáció?
És itt van az új családi házak kérdése. Eddig gyakorlatilag szabad a gazda szituáció volt. Most
a településképi rendelet tartalmazhat anyagra,
színre, tetőhajlásra, stb. vonatkozó előírásokat –
de csak a településképi szempontból meghatározó területeken…
Ha építkezni, tervezni akarsz, akkor: HÉSZ, RT,
Településképi Arculati Kézikönyv, településképi
rendelet, OTÉK, ÉTV, főépítészi egyeztetés, közműegyeztetés, stb.
Persze lehetnek még változások.
Módosított határidő: 2017. december 31.

Lesz kiskapu...?!
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A VASVÁRMEGYEI
ELEKTROMOS MŰVEK RT. SZÉKHÁZA
Balog h Péter
okl. építészmérnök

Szombathely dualizmuskori fejlődésének
fontos állomása volt a villamos áram
bevezetése. Az országban az 1980as években kezdett elterjedni az új
technika először a közvilágítás, majd a
villamosvasút céljára. Szombathelyen
a közvilágítást az 1872-ben alakult
Légszeszvilágítási Társulat gázlámpái
szolgáltatták, amely így monopol
helyzetet élvezett. 1894-ben többek
szorgalmazására /Gothard Jenő,
Édelmann Sebő, Károlyi Antal stb./
szervezkedés indult az elektromos
világítás ügyében, miszerint a
Rába folyó tudna villamos energiát
szolgáltatni. Az ügyet sokan felkarolták,
és 1895. augusztus 29-én megalakult
a Vasvármegyei Elektromos Művek
Részvénytársaság (továbbiakban
VEMRt.), amelynek elnöke gr. Batthyány
Lajos, volt fiumei kormányzó, ikervári
földbortokos lett. Az ő ikervári birtokán
1896. májusában el is készült a duzzasztó
a Rábán, majd a gépek beszerelése után
1896. december 31-én Szombathelyre is
megérkezett az áram.

Batthyány Lajos gr. Szombathelyen a Kossuth L.
u. 33. sz. alatti telkén egy kétemeletes lakóházat
építtetett, amely egyben a VEMRt. székháza is lett.
Majd megvették a 35. sz. és 37. sz. telket is, amelyeken kiépült a telep egészen a Thököly utcáig.
A székház lakóház terveit a neves helybeli építész
Rauscher Miksa készítette 1895-ben, 1896-ban
fejezték be az építkezést, amelynek kivitelezője
Wälder Alajos volt.
Batthyány gr. egy reprezentatív kétemeletes épületet terveztetett, amely jól kiemelkedett a környező földszintes házak közül mind méreteivel,
mind gazdag homlokzati kiképzésével. Rauscher
a közel 20 m széles telken az összetett programot
úgy oldotta meg, hogy egy szimmetrikus, U alakú,
mély traktusú alaprajzot tervezett, középen egy
íves lépcsővel biztosította a közlekedést. A föld-
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Homlokzati terv – 1895.

szinten a főbejárat középen, mellette két oldalt
2-2 üzlet (ezeket bérbe lehetett adni!) raktárakkal,
a hátsó traktusban a baloldalon két egymásba
nyíló iroda, a jobb oldalon a házmester szoba-konyhás lakása kapott helyet. Az első emeleten két iroda, és feltehetően a tulajdonos részére
ötszobás lakás volt biztosítva, míg a II. emeleten
két háromszobás lakást terveztek. Érdekesség,
hogy a polgári léthez itt is volt cselédszoba, viszont nem volt feltüntetve fürdőszoba, csak WC.
Tudni kell, hogy a városban az építés idején még
nem volt vízvezeték-hálózat, a vízvételt lokálisan,
szivattyúval oldották meg. A lakások a VEMRt.
személyzetének szolgáltak lakóhelyül.
Az épület homlokzata erősen plasztikus volt, gazdag tagozással, talán túlzottan is halmozta a historizmus jegyeit. Feltehetően mintakönyvekből,
a megrendelővel egyeztetve dolgozott a tervező,
aki egyébként jól tudott bánni a mintakönyvek
kínálta formákkal, amint az több épületénél (pl.
Kőszegi u. 23., Fő tér 31. sz. stb.) is tapasztalható.
A főhomlokzat 3 szintre és 7 tengelyre van felé-

pítve. A földszinten a,b,b,c,b,b,a osztás biztosítja a
ritmust, a portálok közt erőteljes rusztikus falsávok vannak, a főkapu különösen hangsúlyos keretezést kapott. Az első emelet mint „piano nobile”,
igényes a,b,b,a,b,b,a osztású keretezett, egyenes
záródású ablakaival sejteti, hogy mögötte jelentősebb helyiségek vannak. A harmadik emelet
7xa ritmusú, keskeny, profilos keretezéssel jelenik
meg. A homlokzatot konzolos, kisebb kiülésű
párkány és bábos attika zárta. A főhomlokzat a
késői historizmus vakolat architektúrájának jó
helybeli példája. Az udvari homlokzat sima, az
udvari egyszerűbb kiképzést kapott.
A székház mellé 1911-ben, a 35. sz-on egy új
épület került, mert a szervezet létszáma megnövekedett. A tervező személye nem ismert,
talán Rauscher lehetett, terv nem maradt fenn.
A székház sorsa a következőkben változatosan
alakult, többször volt kisebb-nagyobb átalakítás,
pl. 1924-ben és 1925-ben a Szende-Brenner féle
cég végez ilyet. A legszerencsétlenebb felújítás 1933-ban történt. Leverték a homlokzatról a

E LT Ű N T

É P Ü L E T E K

N YO M Á B A N . . .

A Kossuth Lajos utca 1910 körül

kváderes vakolatot, levésték a kiálló tagozatokat,
lebontották az attikát is, ezzel az épület elvesztette díszes historizáló külsejét, s megszületett
az a sima, semmitmondó homlokzat, amelyet
az Andor Béla által jegyzett, 1933-as fennmaradt

terv mutat. Lényegében ez a jelleg maradt meg
a 2008-ban történt sajnálatos lebontásig, a város
pedig szegényebb lett egy jobb sorsra érdemes
épülettel.
(A szerző Kosztolánczy T. adatait is felhasználta)

Földszinti alaprajz – 1895.

Az átalakított homlokzat terve – 1933.

A 2008-as bontás előtti utcakép

A lépcsőház
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ÖTVEN ÉV
Por t schy Tamás
okl. építészmérnök

2017 a Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem történetében rendkívüli
jelentőséggel bír. 50 évvel ezelőtt, 1967ben került először megrendezésre, akkor
még Savaria Nyári Egyetem néven.
A jubileumi alkalom okán idén már a
rendezvényt megelőző héten Budapesten
gyűltek össze a régi „savariások” – és
természetesen a fiatalabb hallgatók
is – hogy ünnepélyes keretek között
visszaemlékezzenek a fél évszázadra a
TIT Uránia Csillagvizsgáló épületében
megrendezett, a történetet bemutató
fotókiállításon. A régi képek láttán szép
emlékek idéződtek fel bennem is, aki
már 37 éve veszek részt a programokon.
A tablók azután a rendezvény idején
Szombathelyen is bemutatásra kerültek.

A már hetedik alkalommal, július 14-16. között megtartott Tervező Tábor ez évben is
érdekes témával foglalkozott: a 16 éve bezárt
Szentgotthárdi Kaszagyár épületeit mérték fel
a hallgatók, és hasznosításukra készítettek tanulmányterveket.
A hagyományosan, főleg urbanisztikával foglalkozó nyári egyetem programja kicsit eltért a szokásostól azzal, hogy – ugyan egy közös tárgy
ként a településképpel foglalkozott – a napi
témák egyfajta visszatekintésként már korábbi
években is kielemezett tárgykört érintettek.
Az első napon, július 17-én délelőtt az ünnepélyes megnyitó keretében folytatódott az ötven
évre történő visszaemlékezés. Ez alkalomból
Heckenast János tagtársunk, a Vas Megyei Építész Kamara korábbi elnöke – aki kezdetektől aktív közreműködője a nyári egyetemnek – kitüntetést vett át Majthényi Lászlótól, a Vas Megyei
Közgyűlés elnökétől. Délután az idén minden
településre elkészítendő Településképi Arculati
Kézikönyv szerepéről hangzottak el előadások.
A második nap délelőtt a nagyberuházások településre, településszerkezetre, településképre
A Szentgotthárdi Kaszagyár kéménye

8

E Z

gyakorolt hatásával foglalkoztak az előadások.
Így szó volt a Budapesten zajló kiemelt nagyberuházásokról, a szentgotthárdi autógyártás
történetéről, a győri fejlesztésekről, illetve a Debrecenben megvalósult és tervezett projektekről.
Délután két előadást hallgattunk meg a történeti épületek jövőbeni sorsáról és a budapesti
világörökségi terület kezelési tervéről. A nap
befejezéseként a Kámoni Arborétum látogatóközpontjában megtekintettük a Zalotay Elemér
épületeit bemutató kiállítást, az építész szomszédban álló munkáját, a csillagvizsgáló különleges, beton építményét. Majd a délelőtti témához
kapcsolódóan Esztergomról és a jövő városairól
hangzott el egy-egy érdekes előadás. Ezeket egy
építész piknik követte, melynek keretében kötetlen beszélgetés zajlott a résztvevők között.
A harmadik napon „Múltunk jövője” címmel –
folytatva az előző délutáni témát – az építészeti
örökségünk sorsával foglalkoztak a nem egyszer
vitát is kiváltó előadások. Így a jelentős történeti épületek megújításával, vagy az elpusztult
épületek újjáépítésével kapcsolatos témakörben sem volt azonos az egyes szakemberek
álláspontja. Tájékoztatás hangzott el az országban végrehajtásra kerülő kastélyprogramról,
várprogramról, valamint a római kori limes világörökségi védettségi jelöléséről.
A negyedik napon – részben annak kapcsán,
hogy Szombathely is tervezi pályázni e címre
– a korábban Európa Kulturális Fővárosa címet
viselő Nagyszeben, Kassa és Pécs tapasztalataival és az ahhoz kapcsolódó városépítészeti
eredményekkel ismertettek meg bennünket a
helyi szakemberek, majd Szombathely előzetes
elképzeléseiről hallottunk egy tájékoztatást.

T Ö R T É N T

Ahol megállt az idő: a kaszagyár pihenő gépei, balra a „farkaskalapácsok”

A program zárásaként a Tervező Tábor résztvevői bemutatták az addig elkészült munkájukat,
és végül a diplomák átadásával zárult az idei
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem hivatalos
programja.
A nyári egyetemekhez kapcsolódóan a szakmai
kirándulás idén sem maradt el. Július 21-én,
pénteken Szentgotthárdra utaztunk. Itt megtekintettük a kaszagyár épületeit, ahol megállt
az idő, a bennük pihenő régi gépeket, közöttük a százéves „farkaskalapácsokat”, majd rövid
sétát tettünk a városközpontban. Innen a magyar-szlovén határ túloldalán lévő szép kisvárosba, az Európa Kulturális Fővárosa címre szintén

aspiráns Lendvára vezetett az utunk. A domb
oldalon álló várban – ahonnan szép a rálátás
a városra – megnéztük a település és a vár történetét, a környék néprajzát, népművészetét, a
kortárs művészek alkotásait bemutató állandó kiállításokat, valamint az itt született Zala
György szobrászművész (legismertebb alkotása
a Hősök terén álló Millenniumi emlékmű) szobrait és Salvador Dali szürrealista festőművész
kiállított különleges képeit.
A résztvevők – közöttük szép számban a kamaránk tagjai – idén is sok hasznos szakmai
ismerettel gyarapodhattak és emlékezetes élményekben volt részük.

A lendvai vár
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REFORMÁTUS
TEMPLOMOK KÉPESLAPOKON
Balog h Péter
okl. építészmérnök

A reformáció ötszázadik
évfordulójára emlékez ve
tanulságos kiállítás nyílt
szeptember 18- án a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központban.
A több mint négyszáz képeslapot
felvonultató tárlat a reformáció
hatásait, főleg a hazai református
templomépítészetet kívánja bemutatni.

Őriszentpéteri refomátus templom – 1793

10

A szakrális építészet területén külön világ a református templom a maga puritánságával, emberi
léptékével, világos átlátható tereivel. A reformáció nem hozott létre új templomtípust, mert a
figyelme másra irányult. A változás elsősorban
a belső térben állt elő azzal, hogy az igehirdetés
került a középpontba. Ezt szolgálta a szószék és
az úrasztala centrumba állítása. A templomok
építészeti megfogalmazása természetesen ma-

Szentgyörgyvölgyi református templom (Zala megye) – 1787.

gán hordozza az adott kor stílusbeli vonásait,
legyen az akár barokk, klasszicista, historizáló
vagy modern irányzat. Ezek mindegyikéből
láthatók példák a kis falusi templomoktól a nagyobb városi templomokig, bizonyítva, hogy e
téren is milyen gazdagok vagyunk.
A kiállítás anyagát Gulyásné Raksányi Olga
nagykanizsai gyűjtő és Kőszegfalviné Pajor Klára
bocsátotta rendelkezésre.

H Á Z U N K

TÁ J A

PODMANICZKY-ÉRMES
RÓNAI KÁROLY ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
Forrá s: Szombat hely.hu

Rónai Károly Podmaniczky-érmet
kapott a Város- és Faluvédők
Szövetsége (Hungaria Nostra) XXXVI.
Országos Találkozójának és Szakmai
Konferenciájának keretében Gyöngyösön.

Rónai Károly diplomájának megszerzése, 1964 óta él és dolgozik Vas megyében,
Szombathelyen.
Sokoldalú alkotó, aki a közösségért végzett
munkából is kiveszi a részét. A Szombathelyi Szépítő Egyesületnek több évtizede tagja,
1996 és 2000 között ügyvezető igazgatója,
2015-től pedig örökös elnökségi tagja.
A mai napig aktívan részt vesz a város és az
egyesület életében, javaslatait, véleményezését nagy tisztelettel fogadják. Alapítása
óta tagja a Magyar Építész Kamarának.
Rónai Károly munkái Szombathely és Vas
megye építészeti örökségének értékes elemei, feltűnés nélkül, de kitartó igényességgel és türelemmel alkotó építőművész produktumai. Szombathelyen magánszemély
még nem kapott ilyen díjat.
Az ünnepi rendezvényen egy pár perces
kisfilmmel Szombathely városa is bemutatkozott, hiszen jövőre a Város- és Faluvédők
Szövetsége országos találkozójának házigazdája a vasi megyeszékhely és a Szombathelyi Szépítő Egyesület lesz.
Rónai Károly
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