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Kedves Tagtársaink, Olvasóink!
Ezzel a gondolattal próbálom 
összefoglalni azt az érzést, ami 
az év  mérlegének elkészítésénél 
felmerült bennem. Sokat vártunk 
az elmúlt évtől, sokat csalód-
tunk, sok mindennek örültünk. 
Az, hogy az építési piac beindult, 
sokak egzisztenciális gondjait 
enyhítette. De a kialakult jogalkotási galopp sokaknak okozott 
nem kis fejtörést, egzisztenciális veszélyeket is felvetve.
De most a szeretet ünnepének előestéjén úgy gondolom, 
hogy az építész legfőbb feladata felelősséget vállalva alkot-
ni, „egy jobb világot tervezni” az UIA jelszavával, és mindezt 
a munkát úgy végezni, hogy ne feledkezzünk meg a szere-
tetről mindenki iránt, legfőképpen a munkánk, alkotásunk 
iránt. Ha tetteinket, alkotásunkat átitatja a szeretet, akkor 
tiszta lelkiismerettel vállalhatunk felelősséget a világ előtt.
Jöhet vihar, érhet csalódás bennünket, de a szeretet, ösz-
szefogás, együvé tartozás segítségévél mindig képesek le-
szünk helytállni életünk nehéz perceiben is.
Karácsony előtt az alábbi sorokkal kívánok békés, boldog 
ünnepeket.

„Aranyosi Ervin: Karácsonyi kívánságom
Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 
együtt kell dobbanni az emberek szívének. 
Szóljon idén arról minden mese, ének: 
- varázslata van a szív szeretetének. 
Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot, 
minden ember legyen örömmel megáldott, 
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel, 
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel. 
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot, 
amilyet az ember eddig még nem látott. 
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel, 
legyen a világon boldog minden ember!”

Sok évvel ezelőtt teremtménye-
inek működését és alkotásait 
szemlélte az Úr. Khersziphrón 
és Metagenész tervei alapján 
már megvalósult Ephezoszban 
Artemisz temploma, aquaduc-
tok, világítótornyok, és (igaz, 
wellness elemek nélküli) fürdők 
sora. Szemiramisz függőkertje 
volt az első zöld fejlesztés, már tervezték Savarián át a Bo-
rostyánkő utat. Sok projekt, de mind közbeszerzés nélkül…
Az Úr, látva a sok békétlenséget, nem hagyta tovább ga-
rázdálkodni az embert, magához vonta a napi irányítást. 
Az emberiség javítására megalkotta a Szeretet és Béke 
Operatív Programját, és 2016 éve Betlehemben megszü-
letett Jézus Krisztus, a program elhozója.  Az Atya saját Fiát 
küldte el a fontos program menedzselésére, amihez pénz 
nem, csak ön-erő és jó-akarat kellett. A Fiú a munkaszer-
vezetet Galileában hozta létre, a cél és az oda vezető út 
megmutatását 12 apostolra bízta, a program eseményeit 
négy evangélista jegyezte le, mintaprojektjeivel (vízenjárás, 
csodás gyógyítások, kenyér és halszaporítás) hitet adott. 
Mai kevés hitünkkel még mindehhez gyengén hasonlítót 
is csak mérnöki hidak, hajók, orvosi műszerek segítségével 
próbálunk csinálni. Atya és Fiú szerette a mérnöki projek-
teket, hiszen Ők már látták, alkotóik hittel dolgoznak kö-
zösségük javára.
Uram! A nyugati végek mérnökei nem várják tátott szájjal 
az ünnepi sült galambot, de világunk nehéz időket él. Más 
programok népszerűbbek, más indikátorokat könnyebb 
teljesíteni? Máshol nem öt százalék a munka maximális 
ellenértéke? Lehet. Mégse kérünk új Programot, csak mű-
ködési paramétereinket állítsd át a főmenüben. Csak bízzál 
bennünk, segíts nekünk! Mi reménykedünk!
Békés karácsonyt és sikeres új évet minden Vas megyei 
mérnöknek, építésznek és családjának!

Áb ra h á m  Fe re n c
 

N á d o r  I s t vá n
 

„Mennél többet gondolkodom rajta, annál 
inkább érzem, hogy semmi sincs, amiben több 
művészet lenne, mint szeretni az embereket.”

Vincent van Gogh



VAS MEGYEI MŰSZAKI BÁL 2017
Kőszeg Hotel Írottkő – 2017. február 11-12.

KERÁMIA TETŐCSERÉP - VASI DÍJAZOTT ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ

2017. február 11.
12 órától a szállás elfoglalása (Hotel Írottkő, kétágyas szo-
bákban) utána városnézés, ismerkedés Kőszeg építészeti, 
táji és gasztronómiai értékeivel
19 óra: megnyitó, elnöki pohárköszöntő
Gáspár Eszter (ESTO) énekesnő nyitó műsora
19.45 órától: Vacsora svédasztal (ital - rendelés alapján)
Tánc, vigalom – A zenét szolgáltatja a Cabo Wabo Party Band
22 óra: Zenés műsorszám 
24 óra: Tombolahúzás, utána éjféli büfé
Zene, tánc reggel 4 óráig 

A második alkalom-
mal meghirdetett 

„Kerámia tetőcserép 
az építészetben – 
bármilyen funkció-
ban” című építész pá-
lyázat harmadik díját 
a csánigi római kato-
likus templom pálya-
munkával Szendrőné 
Sopár Katalin érde-
melte ki a harmincöt 
beérkezett pályázat 
közül. 

2017. február 12.
9 órától 11 óráig: bőséges svédasztalos reggeli
12 óráig: A szálloda elhagyása 

A bálra előzetesen jelentkezni lehet személyesen, telefonon 
vagy e-mail-ben:
Vas Megyei Építész Kamara – 9700 Szombathely, Thököly 
Imre u. 14. 
Telefon: 06 94/312-461
E-mail: vmtek@freemail.hu
A részvételi díj 16.000 Ft/fő

A 24 tantermes Brenner János Általános Iskola és Gimná-
zium (Szombathely, Táncsics Mihály u. 48.) tervezői  - Má-
tis Barna és Egri Balázs - a középület/ oktatási létesítmény 
kategóriában nívódíjat kaptak a közelmúltban az Építési 
Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) évzáró ün-
nepségén Budapesten. 
Építtető: Szombathelyi Egyházmegye
Tervező: Mátis és Egri Tervező Kft.
Generálkivitelező: West Hungária Bau Kft. – 
ZÁÉV Építőipari Zrt. (konzorcium)
Alvállalkozó: Elios Innovatív Energetikai Zrt. 
(Budapest)
Alvállalkozó: Kőért Kft. (Kaposvár)
Alvállalkozó: Zala Elektro Kft. (Zalaegerszeg)

H Á Z U N K  T Á J A



Mátis Lajos

20 ÉVES A VAS MEGYEI 

ÉPÍTÉSZ KAMARA?

Kamaránk fiatalabb tagjai nyilván nem ismerik a 
szervezet alakulásának történetét. (Bár az idősebbek 
is elfelejtik már.) Ezért előbányásztam néhány iratot 

az alakulás idejéről.

Az országos szervezet a MÉSZ meglévő bázisán 1991-
ben jött létre, Magyar Építészek Kamarája és Szövetsége 
néven. Elnöke az agilis dr. Müller Ferenc lett.
Megyei szervező titkárokra bízták a helyi szervezetek lét-
rehozását. A kisebb megyékből két-három összevonását 
is eltervezték, hogy az alacsony tagdíjbevételből is közel 
önfenntartók legyenek. 
Nálunk Szilágyi István hívta össze a MÉSZ-tagokat 1991 
januárjában, majd minden névjegyzékben szereplő épí-
tészt 1992. április 30-ra a TIT-székházba. Ő már Szom-
bathely főépítésze volt, így el sem jött a gyűlésre, de 
titkárnője elhozta a tagok névsorát. Megszavaztuk a zala-
iakkal közös kamarát. A helyi küldötteket: Czeiner Gábort,  
Heckenast Jánost, Mátis Lajost és Vincze Csabát. Megjött 
pár zalaegerszegi kolléga is. 
A MÉKSZ nyugat-dunántúli testületének székhelye Zala-
egerszeg lett, elnöke Kocsárdi István a Zalaterv igazga-
tója. Helyettese e sorok írója lett. Majd 1994-ben elnök-
séget cseréltünk, de a hivatalos székhely és a pénzügyi 
ügyvitel takarékosságból Zalaegerszegen maradt. 
Ebből nem is volt vita, de az állami törvénykezés lassab-
ban zajlott, mint ígérték. Közben több feladat is adódott, 
melyet „félig legálisan” kellett intézni. (Jogszabályi alapon, 
de önkéntesen.)
Először is fel kellett venni az új tagokat, melyet korábban 
az államigazgatás intézett. Jogszabály is volt rá, melynek 
betartását adott esetben bíróságon is meg kellett védeni. 
(Végzettség és szakmai gyakorlat értelmezése.) Eredeti 

tagságunk 64 fő volt a két megyében, amely közel száz 
főre nőtt. Jöttek tehát a belépők, de az én „irodám” a TÉK-
ben a rajzasztal sarka volt csak. Szerencsére segítő kollé-
ganőim voltak, meg a cégünk is elnézte a „forgalmamat”. 
Közben voltak viták is, például mennyire lehet összeke-
verni tervezési versenyben a tervezés fázisait… Könyvki-
adást is támogattunk: Szeghalmi Bálint építészről szólót. 
A megyeházán jegyzőknek tartottunk vitanapot kamarai 
feladatunkról. Védtük a Savaria mozit, mert a város a Thö-
köly úti raktárt alakította volna át mozivá, egyéb szakmai 
kérdésekben is állást kellett foglalni. Úgy tűnt, komolyan 
kell venni magunkat.
Viszont a kamarai törvény késett. Vitatták, kell-e több ka-
mara, vagy az iparkamara beolvaszthatja ezt a kevés ter-
vezőt. A „sógorok” is gyarmatosítani próbáltak. Végül az 
átalakulás motorja: az országos elnök 1994. május 3-án 
lemondott. 

Vi n c ze  C s a b a
okl. építészmérnök 



É P Í T E T T  K Ö R N Y E Z E T Ü N K

Czeiner GáborHeckenast János

Idézek dr. Müller Ferenc leveléből: „1991 februárjában azt 
hittük, hogy az általunk létrehozott Kamara-Szövetség, 
mint egyesület alakul át tényleges kamarává. A történelem 
azonban „átgyalogolt” rajtunk, a kamarát jogelőd nélkül… 
kell felépíteni” (Hasonlóan az orvosi és mérnök kamarához). 
1996-ban az 1996. évi LVIII. kamarai törvény végre meg-
jelent. Az új országos elnökünk a jól ismert dr. Böhönyei 
János lett, akit pár év múlva követett Callmeyer Ferenc, 
akinek a Nemzeti Színház sok fejfájást okozott.
1997. februárjában a területi testületek is megszűntek, 
1997. június 19-én a zalai pénzügyi felügyelet a kettős 
szervezetet lezárta. (Még jó, hogy adóság nélkül.)
Közben már nálunk is lezajlott a változás: 1996. december 
2-án létrejött a VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA Heckenast 
János elnökségével. Az alakuló ülésre két ellenőr is jött: 
Kovács Béla a minisztériumból és Jámbor Imre az orszá-
gos kamarából. Megszavaztuk új területi alapszabályunkat, 

kihúzva a javasolt szöveg felét. Első ténykedésként felvet-
tük a kapcsolatot a Vas Megyei Mérnöki Kamarával, Válinth  
Attila elnökkel. (Jó ideig sikeresen együttműködtünk.)
Bár alelnökként még jó ideig ténykedtem, de megköny-
nyebbültem a feladat és felelősség leadásától. Épp akkor 
terveztük a Wesselényi és Honvéd út sarkán a TÉK egyik 
utolsó nagy lakóházát, meg a Pásztor csárda átalakítását. 
Mikor alakult tehát a kamaránk? Akik a kamara kezdetét az 
1996-os törvény megjelenésétől számítják, hivatali szem-
pontból igazuk van. De, aki az előtte lévő 4-5 évet, az építé-
szek számára küzdelmes kort nézik, 1991-től is számolhatják 
kamaránk működését. Én az utóbbiak közé tarozom. Szerin-
tem az építész kamara idén 25 éves. Ez az írás a kezdetekkel 
foglalkozik. A következő időszak szabályozottabban, önálló 
apparátussal működik, több mint tíz éve saját lapunk is van.
(Fotó fent: A szerző, Vincze Csaba a Vas Megyei Építészeti 
Biennálé megnyitóján.)

H Á Z U N K  T Á J A



Biztos, ami biztos

BIZTOS, AMI BIZTOS... 

ÉS MÁS ÚJDONSÁGOK

Újabb, már régóta lebegtetett jogszabály 
látott napvilágot, ezúttal a kötelező felelősség 

biztosításról.  A 353/2016. (XI.  18.) kormányrendelet 
egyszerre több szakmai rendeletet módosít.  Az 

egyszerű bejelentéssel érintett lakóház tervezését, 
annak kivitelezését,  hatósági ellenőrzését,  szakma-

gyakorlási feltételeket is érinti .  Nézzük ezek 
leglényegesebb pontjait:

 2017. január 1-től tervezési szerződést 300 m² alat-
ti lakóház tervezésére csak tervezői szakmai felelősség 
biztosítás megléte esetén szabad kötni. A szerződésben 
annak meglétét rögzíteni kell. A folyó tervezési munkák 
esetében is kell kötni szerződést (utólag), ha az építési 
napló megnyitására 2017. február 16. után kerül sor.

 A biztosításnak ki kell terjednie a tervezői műveze-
tésre is. A biztosításnak fenn kell állnia az építési főnapló 
megnyitásától számított legalább két évig.

 A biztosítási fedezet összege és ezzel összefüggés-
ben a biztosítási díj a tervezett épület beruházási költsé-
gével arányos. A beruházási költség nem azonos a számí-
tott építményértékkel!

 A jogszabály nem említi a műszaki ellenőrt, vagyis 
neki nem kell biztosítást kötni. Viszont figyelnie, elle-
nőriznie kell annak meglétét.

 A felelős műszaki vezetőnek szintén nem kell kötnie 
biztosítást a jogszabály szerint. Viszont a kivitelező biz-
tosításának ki kell terjedni a műszaki vezetője vagy saját 
alvállalkozói által okozott károkra is. Persze nem árt, ha 
van. Főleg, ha valaki több szakterületen is vállal munkát.

 A fővállalkozó kivitelezőnek (február 1. után) legké-
sőbb a munkaterület átadásakor kell rendelkeznie fele-

K i s s  Al b e r t



Igaz-Saga

lősség biztosítással. Sőt! Az erről szóló biztosítói igazolást 
a naplóba is fel kell tölteni. Sőt! Ha a biztosítás a kivitele-
zés alatt idő előtt megszűnik, a biztosító jelzi azt az épí-
tésfelügyeleti hatóságnak.

 Az építésfelügyelet viszont ellenőrzi a biztosítások 
meglétét, hiánya esetén leállítja az építkezést, plusz szank-
cionál. Vagyis újabb sorral egészül ki a büntetőtábla...

Lesz más...
Kiterjesztik a 300 m² alatti új családi ház egyszerűsített 
bejelentésének szabályát a meglévők bővítésére, ha az a 
bővítés után sem haladja meg a 300 m²-t. Az egyszerűsí-
tett bejelentést kell alkalmazni ezen lakóépületek eddig 
építési engedély köteles átalakítása esetén is, valamint 
ezen építési munkákhoz szükséges támfalépítés és te-
reprendezés esetén is. Fontos: „ezen építési munkákhoz” 
kifejezés. Önálló támfalépítésre vagy tereprendezésre 
továbbra is építési engedélyt kell kérni! Ez egyelőre tör-
vényjavaslat, kormányrendelet (módosítás) még nincs, 
de lesz. És az ide vonatkozó kamarai szabályzat? Szerin-
tem azt is ki kell egészíteni...
A tervezett módosítások nem vonatkoznak az egyéb 
300  m² alatti építményekre. Így pl. egy kisebb, egyte-
rű melléképület továbbra is engedélyköteles marad. 
Egyébként is az „egyszerűsítés” csak az építési hatósá-
gokról vett le egy kis terhet...

És van másik...
A Miniszterelnökség kiadott egy állásfoglalást a kötele-
ző tervezői művezetéssel kapcsolatban.  Hangsúlyozva, 
hogy az „csak” tájékoztató jellegű, mert a hivatalos ál-
lásfoglalás jogbefolyásolásnak, így alkotmányellenesnek 
minősül. Ennek ellenére érdemes elolvasni www.koos.hu, 
illetve az e-építés portálon. Most csak egyet kiemelve: 
A tervezői művezetést mégis csak be kellene venni (?) a 

tervezői szerződésbe, mert azt a tájékoztató a tervezési 
folyamat részének tekinti. Az alapján szerzői jogvédelem 
alá is tartozik. Így annak esetleges átadása egy másik kol-
légának is csak szerzői jogi írásos hozzájáruló nyilatkozat-
tal lenne csak érvényes...

Az első részben érintett jogszabályok:
 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet A lakóépület épí-

tésének egyszerű bejelentéséről
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet Az építőipari kivi-

telezési tevékenységről
 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az építésügyi és 
az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékeny-
ségekről

K Ö Z - T É R



Szombathely két világháború közti  építészetének 
alig ismer t alakja Szende László, jóllehet több 
említésre méltó épületet tervezett a városban. 

Sajnos ezek jó része elpusztult,  vagy igénytelen 
módon átalakították. Építészettel foglalkozó cikkei 

is ér tékes kordokumentumok, sőt,  mint zenéhez 
jól ér tő ember, e téren is többször jelentetett meg 

írásokat,  kritikákat a helyi  zenei életről.  Utóbbi 
összefüggésben van azzal is,  hogy felesége a neves 

hegedűművész Bárdos Alice volt,  akit voltaképpen 
ő hozott Szombathelyre.

A Szövő utcai iskola 1927-ben

SZENDE LÁSZLÓ

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
1895-1974

B a l o g h  Pé te r
okl. építészmérnök

Szende László 1895-ben született Szombathelyen, polgári 
családban. Középiskolai tanulmányait a helyi premontrei 

gimnáziumban végezte, majd a budapesti műegyetemen 
1920-ban építészmérnöki oklevelet szerzett. Ezután hazajött 
Szombathelyre és kezdetben magánmérnökként dolgozott, 
1926-tól pedig Brenner (VI.) Jánossal társult és közös irodát 
tartottak fenn. Később ugyan külön váltak, de a jó szakmai 
kapcsolat továbbra is fennmaradt közöttük. Együtt tervez-
ték 1927-ben a Szövő utcai elemi iskolát, ami az oktatáson 
kívül a környék népművelését is szolgálta. Sajnos ez áldo-
zatul esett az 1945-ös bombázásoknak. Helybéli kortársai 
közül elsőként tette magáévá az akkor modernnek neve-
zett felfogást, amely a bauhaus mozgalom nyomán terjedt 
el. Ide vágó gondolatait az „Új építészet felé” című írásában 
tette közzé 1930-ban a Vasvármegye hasábjain, amely nyo-
mán szakmai viták is támadtak. Elveit a gyakorlatban a Kál-
vária utca 47. szám alatti, saját házánál alkalmazta is, amely 
racionális alaprajzával, visszafogott, jó arányú homlokzatá-



Az átalakított Ungár-malom a Szent Márton utcában 1929-benSaját lakóház a Kálvária u. 47. szám alatt 1930-ban

val tűnt ki a korabeli lakóházak közül. Alaprajzi elrendezése 
lehetővé tette házi hangversenyek tartását is, – az épületet 
a Tér és Forma című szaklap is bemutatta. Jelentős vállal-
kozása volt 1929-ben az ún. Ungár-féle malom áttervezése 
lakásokká. A Szt. Márton utca északi oldalán, a Gyöngyös 
parton álló elavult malmot a Szombathelyi Takarékpénztár 
Rt. vette meg a tulajdonostól, hogy abból befektetésként 
lakásokat alakítson ki. Szende 21 darab, 2-3 szobás, jól fel-
szerelt, fürdőszobás lakást tervezett a három emeletre, míg 
a földszinten üzleteket alakított ki. Homlokzati megjelené-
se, a tájolás, az erkélyek megjelenése jól tükrözte az építész 
felfogását. Sajnos ez az épülete a II. világháborúban erősen 
megrongálódott, csak az északi szárny maradt lakható, míg 
1978-ban a Borostyánkő áruház építése miatt stílszerűen 
ezt is felrobbantották.
Modern felfogású, többlakásos háza még az 1940-ben ter-
vezett Wesselényi u. 16/a. sz. alatti ház, amely  egy  keskeny  
telekre, igényes kivitelezéssel készült, s lényegében – bár 
elhanyagolt – ma is őrzi eredeti formáját. Szende László 
még több családi házat is tervezett, főleg a Hunyadi út, Szt. 
László és Tompa Mihály utcák környékén a bauhaus szelle-
mében. Ő tervezte a Sabaria mozit 1928-ban, amit szintén 

lebontottak az 1970-es években, továbbá a régi víztorony 
mögötti szabadtéri színpadot 1933-ban, amely 1945 után 
az enyészeté lett.
Sajnos Szende élete a II. világháború idején tragikus for-
dulatot vett, őt behívták munkaszolgálatra, felesége pedig 
a deportálások áldozata lett. 1945 után elkerült Szombat-
helyről, és 1949-ig Budapesten az újjáépítési munkákban 
vett részt, majd különböző tervezőirodákban (MATI, VÁ-
TERV, VÁTI), végül az ÁÉTI-ben dolgozott az 1. számú iro-
da vezetőjeként. Nagyobb munkái ebből az időszakból: 
a Magyar Rádió Szentkirályi utcai stúdió épületének, és a 
Pollack Mihály téri irodaépületének tervezése, amelyeknél 
mint társtervező működött közre. 1974 májusában hunyt 
el Budapesten. Szombathelyi házai közül több is helyi vé-
delmet érdemelne.
(A fenti képen: Ikerház a Hunyadi út 39-41. szám alatt 
1932-ben)

A K I K  E L O” T T Ü N K  J Á R T A K . . .



BIENNÁLÉ ÉS 

EGY JUBILEUM

Első alkalommal Heckenast János szervezett meg  
hasonló kiállítást a kilencvenes évek végén, majd 
2005-ben, 2007-ben, s végül idén láthatók a tablókon 
vasi építészek munkái. Több tucat építményt csodál-
hatnak meg fotókon, tervrajzokon a látogatók a mozi 
aulájában.

A Vasi Építészeti Biennálé december 13-án nyílt 
meg az AGORA - Savaria Filmszínházban. A tárlat 

célja, hogy a vasi építészek, belsőépítészek 
és tájépítészek alkotásait bemutassa. 

G o m b á s  M ó n i k a
 

A gyűjteményt, – amely ebben az évben Kőszegen nyílt 
meg első alkalommal, másodszor pedig Celldömölkön 

– Ábrahám Ferenc, a Vas Megyei Építész Kamara elnö-
ke nyitotta meg, majd Harangozó Bertalan, Vas megye 
kormánymegbízottja méltatta, aki az építész szakma 
iránti nagyrabecsülését, tiszteletét fejezte ki. Mátis Bar-
na a Vas Megyei Építész Kamara alelnöke a kamara saját 
kitüntetéséről, a Rauscher-díjról is beszélt. 
Az eseményen szó esett a Vas Megyei Építész Kama-
ra munkájáról, hiszen alapításának 20. évfordulóját – 
1996. december 2. – ünnepli a szakmai szervezet. 
A Vasi Építészeti Biennálé január közepéig tekinthető 
meg a moziban. 

Több tucat alkotás szerepel a tablókon



AZ ÉPÍTÉSZET 

KÖLTÉSZETE: SÓLYOM 

MIKLÓS GRAFIKÁI A 

VITALITAS 

GALÉRIÁBAN

- és Európa-díjjal elismert építész) egy darabig képzőmű-
vésznek készült, majd szülei tanácsára a “komolyabb” hi-
vatást választotta.
De a szabadkézi rajzhoz való vonzódása – szerencsé-
re – nem múlott el. A kiállított grafikákon egy szakmai 
életút emberi és lírai vetületét láthatjuk, gyermeket és 
szerelmet, utazásokat és a tervezett épületek humanizált 
rajzait.

„Az élesszemű lényeglátás, a gazdag fantázia, a rábízott 
szakma és az emberek szeretete, irónia és önirónia érvé-
nyesül a lapokon” – mondta a kiállított művekről Bauer 
Péter. 
A megnyitón  –  amelyen a pályatársak mellett számos 
érdeklődő is megjelent – nemcsak a falakon levő alko-
tások jelezték az emberi alkotás különböző vetületeinek 
metszéspontját. Az eseményen ugyanis – Sólyom Miklós 
meghívására – bemutatkozott Bolla Csaba költő is, aki-
nek gondolati verseit Kelemen Zoltán színművész (egy-
ben a költő barátja) tolmácsolta. És hogy még kerekebb 
legyen a történet: az est alaphangulatát Kovács Tihamér, 
a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanulója adta 
meg, aki gitáron játszott. 

Mostanában ez nem kevés, különösen nem egy magán-
galéria részéről. Sólyom Miklós építész nemrég nyílott 
kiállítása például immár a 81. a galéria történetében és a 
11. az építészeket bemutató sorozatban. A tárlat és maga 
a megnyitó is – a Vitalitas történetében nem először – 
egymástól látszólag nagyon messze létező területeket 
kapcsol össze, hogy a végeredményt nem zavarónak, 
hanem éppen ellentétesen, harmonikusnak és magától 
érthetődnek találjuk. A falakon ugyanis most nem szigo-
rú tervrajzokat, nem is a gazdag és produktív építész-éle-
tutat dokumentáló fotókat találunk, hanem grafikákat.
Mint az a kiállítást megnyitó Bauer Péter költő-építész 
szavaiból kiderült, a fiatal Sólyom Miklós (ma már MMA 

Van valami roppant megnyugtató abban, hogy 
a kultúrának léteznek szigetei,  melyek még nem 
fertőződtek meg ezzel vagy azzal a nyavalyával.  

A szombathelyi Vitalitas Galéria például ilyen, 
kitartóan teszi a dolgát, azaz folyamatosan 

helyet biztosít a képzőművészeti és egyéb 
értéket jelentő alkotások bemutatásához.
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