ÓBALLA

AZ ÉPÍTÉS
MINT
TEREMTÉS

ÉPÍTÉSZET
NEM
VIRTUÁLIS
TÉRBEN

Építőművészet
Kollégiumának
programja

ALKOTÓ
NAP

AZ ÉPÍTÉS MINT TEREMTÉS, ÉPÍTÉSZET
MA, ÉPÍTÉSZET NEM VIRTUÁLIS TÉRBEN

Tájrajz Kft.

A Magyar Építőművészek Szövetségének székháza
Budapest belvárosában, az Ötpacsirta utcában
van, egy 19. században épült palota. Kockaköves
apró udvarát kovácsoltvas kerítés határolja, köröskörül vadszőlő indái csüngenek. Mindez igencsak
távol van Óballától.
Az idén 25 éves Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészeti Kollégiumának programja
kapcsolta össze a két helyszínt. Október 2-án
építészeti tablók sora lepte el nemcsak a Kós
Károly terem falait, hanem még az utcai kerítést is.
(Mester és tanítványa című kiállítás). Az udvaron
hatalmas képernyőkön építészeti témájú filmek
forogtak folyamatosan.
Az egynapos esemény azonban egy közös építés,
alkotás köré szerveződött. Az építészet mint
teremtés, építészet nem virtuális térben – ezzel a
gondolattal keresett olyan helyszínt a Kollégium,
ahol a helyi közösséggel együtt egyetemi
hallgatók építenek meg egy „helyet” 2019 nyarán.
Az országnak vannak ismert, turisztikailag
látogatottabb területei, melyek önként adódnak
egy ilyen építés megvalósításához. Tokaj-Hegyalja,
Őrség, Balaton-felvidék, Káli medence. Evvel
szemben az Alföld, főleg a közepe, nem ide

tartozik. Fontos volt az építészek és tájépítészek
számára, hogy ilyen helyet keressenek. Így
esett a választás a 90 lakosú Óballára, amely a
kis elnéptelenedő falvak minden adottságával,
azaz hátrányával rendelkezik. „A falu központja
az úgynevezett buszmegálló, kőkereszt és
harangláb által határolt terecske. Természetesen
itt van a bolt és a “presszó” is. Itt zajlik a
közösségi élet. Az iskolás gyerekeket innen viszi
és ide hozza vissza az iskolabusz.
A Tisza közelsége miatt elég jelentős a kerékpár
forgalom is. Mire lenne itt szükség?
Vízvétel - kút,
tűzrakás - kemence,
pihenés - padok,
időjárás - tető,
közösségi élet - egy jó tér, mely a szakralitást is
magában foglalja
történet - az építés, mint teremtés, közösségi
alkotás
Felfűzve egy vezérgondolatra a fenti
alapvetéseket, egy, a mindennapok és az
ünnepek történéseit magába foglaló, szakrális
térre van igény. A szakrális nem csak vallást
jelent. Az épületeknek emellett lényeges
tulajdonságaik is vannak, melyek révén eleget

tesznek rendeltetésüknek, és amelyek nélkül azonosításuk teljesen
informálissá válna. Egy szakrális épület esetében e két tulajdonság a
távolság és a megnyílás. A csend nemcsak a hangok és külső zajok
hiánya, hanem összekötő kapocs is a tettek, szavak és gondolatok
határmezsgyéin. A csendnek helye van az emberi test és lélek alakját
felvevő épületben: a küszöb megállásra késztet, az előtér felkészít a
találkozás pillanatára, a nyílások üressége pedig kapcsolatot teremt a
külvilág és az enteriőr között.
A csend nemcsak az épületelemek határán és a terek funkcionális
válaszvonalainál bújik meg, hanem a ház lényegében is: fizikai
matériájában és az őt formáló szellemi tényezőkben, amelyeknek
befoglaló edénye lesz.”
A Szent István Egyetem építészhallgatóira várt a feladat, hogy Csernyus
Lőrinc gondolatait fizikailag is
formába öntsék.
Október 2-án kísérletet tettek egy
modell megépítésére, vázlatokat
készítettek, majd mértek, fűrészeltek,
fúrtak, csavaroztak. Keresték a
formát, a léptéket, a „helyet”.
Meríthettek a közben zajló más
eseményekből is, hiszen Hajnal László
az Óballai Alkotóház képviseletében
Kincskeresők a Tisza mentén címmel
tartott képes előadást, Szarvas József

pedig a Viszák példáján mesélte el a Tündérkertek
kialakulását, egy falu közösségi életének
„visszatanulását”, hogy csak ezt a kettőt emeljem ki.
Az építést már sötétben dr. Turányi Gábor
egyetemi tanár, a kétkezi alkotást lelkesítő
beszéde zárta. Nagyon várta mindenki az alföldi
ízeket: az építéssel párhuzamosan bográcsban
rotyogó marhapörköltet a törökszentmiklósi
Polgár Lajos készítette.
Egy falu életének, működésének, formáinak
megismerése az építészet számára szép és nehéz
feladat. Az épített környezet előképei az ifjúság
számára a modernnek nevezett városból jönnek.
Ezek azonban nem alkalmasak egy faluban
építendő „hely” megfogalmazására. Ennek a
küzdelmét kísérhettük végig a modellépítés
során. Született valami, ami kiindulási alapként
szolgál az előttünk álló kilenc hónapra. Ugyanis éppen ennyi idő van
arra, hogy az építészhallgatók óballai látogatásaikkal, a helyiekkel
való beszélgetéseikkel megismerjék és megértsék a hely szellemét.
Ha megszületik a megértés, akkor lehet elkezdeni ismét keresni azt a
formát, amely szervesen fog illeszkedni Óballa főterére.
Az építészhallgatók kaptak egy lehetőséget valós, kétkezi alkotó
munkára, az óballaiak pedig egy lehetőséget saját közösségük
szándékainak kinyilvánítására – mindebből születik egy fizikai forma,
egy épület, amely az építészet teremtéseként valósult meg.

Program

2018. október 2.
10:00 Megnyitó, modellépítés kezdete - Krizsán András
MÉSZ elnök

Magyar Építőművészek Székháza
„AZ ÉPÍTÉS, MINT TEREMTÉS, ÉPÍTÉSZET MA, ÉPÍTÉSZET
NEM VIRTUÁLIS TÉRBEN” - ALKOTÓ NAP
(az Építőművészet Kollégiumának programja)
A közös építés során oldódik az építész soha meg nem
szűnő alkotói magánya. Az egynapos esemény egy közös
építés, alkotás köré szerveződik. Azt a konkrét helyszínt
modellezük meg, ahol egy év múlva, 2019 nyarán a
helyi közösség közreműködésével megvalósul a mostani
elképzelésnek az 1:1-es léptékű megfelelője. A „modell
építés” egyetemi hallgatók és önkéntesek bevonásával
valósul meg. A hallgatókkal egy koncepciószinten
megtervezett és előkészített gondolatot építenénk meg!
A közösségi tervezés és építés a jövő évben erre alapozva
folytatódik Óballán, a kezdeményezésnek otthont adó kis
településen. Nem szakmai rendezvény, sőt: minden építészet
iránt érdeklődőt szeretettel várunk!

11:00 Óballa bemutatkozik: pálinka, hidegtál - Tóth-Pál
Zoltán citera, tekerő és koboz. Tóth-Pál Zoltán a nap
folyamán többször is hangszert ragad, hogy oldja az
építész soha meg nem szűnő alkotói magányát
11:30 “Kincskeresők a Tisza mentén” képes előadás Hajnal László, Óballai Alkotóház
12:00 Építészeti témájú filmek vetítése egész nap, megállás
nélkül - a nap folyamán beszélgetés a filmek készítőivel
14:00 Tündérkert, visszatanulás - Szarvas József színművész
előadása
16:00 „Amikor még építész voltam” - zenés beszélgetés
Sebő Ferenccel
18:00 Apák és fiúk, Mester és Tanítvány mobil kiállítás
megnyitó - Marosi Miklós Építőművész Kollégium elnöke
20:00 Házmodell avatás - Turányi Gábor,
Rohoska Csaba SZIE
20:30 közös vacsora, alföldi marhapörkölt - szakács: Polgár
Lajos Törökszentmiklósról
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Óballa, a nem virtuális tér

Óballa története

A tervezés helyszíne

1851 óta Törökszentmiklós külterületi lakott helye. Korábban évszázadokon
keresztül önálló falu, majd a 18. századtól puszta volt. A legkorábbi írásos
említése 1261. szeptember 9-én kelt. Elnevezése példátlan változatosságot
mutat. Története folyamán volt Balla, Tiszabala, Puszta-Bala, Kukás-Bala,
Belső-Bala, Tiszaóballa, Tisza-Ó-Bala, Óballa-puszta, Balla-telep.
A lakosság azonban mindig csak Balának nevezte.
Az egri egyházmegye nyomtatott schematizmusai révén 1810-től ismerünk
lélekszám adatokat, miszerint 1810-ben 89 lakosa volt. A legtöbben 1913-ban
lakták (758 lakos), ezután folyamatos csökkenés jelentkezik, ennek megfelelően
1995. július 1-jén már csak 169-en lakják az országos helységnévtár szerint.
A falu helye 1855 előtt a Balai-fokhoz és a Tiszához „simulva”, a mai
Törökszentmiklós határában feküdt.
Az Óballa környéki táj jellemzően magasártéri helyzetű löszös síkság.
A Tisza hullámterében fűz-nyár-éger ligeterdők váltakoznak ültetett
nemesnyárasokkal. A táj igazi kultúrsztyepnek tekinthető.
Óballa hagyományos építészetére
különösen jellemzőek a napsugaras
oromdíszek, a kereszt alakú
padlásszellőzők, vagy „léleknyílások”
(amelyek a kereszt fényével minden
nap végigsimították a padláson
tárolt gabonát), valamint a faragott
eresz-deszkák.

www.oballaert.hu

A falu központja az úgynevezett buszmegálló, kőkereszt és harangláb által
határolt terecske. Természetesen itt van a bolt és a “presszó” is. Itt zajlik
a közösségi élet. Az iskolás gyerekeket innen viszi és ide hozza vissza az
iskolabusz.
A Tisza közelsége miatt elég jelentős
a kerékpár forgalom is.
Mire lenne itt szükség?
Vízvétel - kút
tűzrakás - kemence
pihenés - padok
időjárás - tető
közösségi élet - egy jó tér, mely a
szakralitást is magában foglalja
történet - az építés, mint teremtés,
közösségi alkotás

“Fata morgana”
A táj felett
lebegő

“FATA MORGANA”
A táj felett lebegő
Az installáció központi motívuma a 4 elemmel beazonosítható funkciók sora.
FÖLD - a földalattiság, mint helyzet, ami kiegészülve a vizes jeggyel - hőérzet és
vizes szagok - egy igazán “földszerű” érzetet kelt.
VÍZ - természetes és mesterséges formában is jelenlévő elem az esővizet
felfogó medence, illetve egy kút képében jelenik meg.
TŰZ - egy átértelmezett (átjárható, beülős) kemence: a közösségi lét központi
eleme!
LEVEGŐ - egy torony asszociáció, mely egy vertikális jel is egyben. Struktúrája
egyre áttörtebb jellegével erősíti ezt az analógiát.
Funkciók: A nagy lebegő tetőzet (dekk) alatti és feletti világ hangulatának
megfelelő intenzitású tevékenységeket képzelünk el. A “lent” a lassú,
elgondolkodást vagy alaposságot igénylő események - közösségi sütések,
beszélgetések - tere. A “fent” az impulzív eseményeké, melyekhez a nagy
nyitott felület ideális helyszín lehet.
Anyaghasználatokban a “talált” építőanyagokra koncentrálva képzeljük
el a megvalósítandó épületet. A délibáb remegését, áttetszőségét és
megfoghatatlanságát az anyagok “anyagszerűtlenné” tételében, illetve a
keresztmetszetek, így a tömör felületek fellazításával/ritkításával szeretnénk
erősíteni!
Az épület - amennyiben igény lesz rá - téliesíthető, de az alap gondolatunk egy
nyitott struktúra, amiben a térrészek önálló karakterekként kapcsolódnak. Ezek
a térrészek nyitottak, a szél átfúj közöttük, pont ahogy az ember is szabadon
mozoghatnak benne mind horizontális, mind pedig vertikális értelemben!

Mert kézzel gondolkodni jó
makettépítés

...keresték a formát, a léptéket , a „helyet”...

Építeni jó.
Építeni kell!

Építeni nem csak a felnőtteknek szabad („igaziból”) hanem a
gyerekeknek is („játszásiból”). A diákoknak pedig kötelező, komolyan és
játékosan.
Mert kézzel gondolkodni jó.
A kétkezi munka inspirál, lelkesít, előre visz.
A kezünkre mindig számíthatunk, hiszen ami nem jut eszünkbe,
az biztosan „kezünkbe fog jutni.”
A megoldás kulcsát gyakran a makett adja kezünkbe, legyen az egyszerű
feladat, vagy bonyolult kihívás.
A makett megsejteti a teret, a miliőt, közel engedi hozzánk az anyagot,
tapinthatóvá teszi a tárgyakat.
Mesebeli anyagokkal ábrázolhatunk valódi anyagokat. Egyszerre élhetjük
át a mesét és a valóságot.
Olyan ez, mintha a saját kezünkkel építenénk föl a bútort, a házat, a
várost. Kezdünk hinni abban, hogy a gondolatból kézzel fogható
valóság lesz.
Az építésziskolákban ma már a kézzel való gondolkodás természetes
dolog.
Az építő táborok – immár az egész Kárpát-medencében – a mesterség
iskolái, az együttműködés gyakorló terepei.
Nem volt ez mindig így. Harminc évvel ezelőtt A visegrádi tábor még

lázadás volt a hivatalosság ellen. A józan és természetes építésről, a
régi-új utak kereséséről, az építés drámájának átéléséről szólt.
Ám mindezek mellett-fölött a közösségek építésének terepe volt.
Hiszen a közös építés során oldódik az építész soha meg nem szűnő
alkotói magánya.
Éppen ezért nem véletlen, hogy a Nemzeti Kulturális Alap évfordulóját –
Marosi Miklós kezdeményezésére – a fiatal építészek építéssel ünneplik.
A mai modellépítés csak egy folyamat kezdete. Csernyus Lőrinc
gondolatának és szervező munkájának köszönhetően azt a konkrét
helyszínt modellezték meg, ahol egy év múlva, 2019 nyarán a helyi
közösség közreműködésével megvalósul a mostani elképzelésnek
1:1-es léptékű megfelelője.
Gratulálok az Ybl egyetemista kommandójának és Rohoska Csaba tanár
úrnak a hősies munkához, és a folytatáshoz sok sikert kívánok!
(Turányi Gábor záróbeszéde)
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