„Hiába csábítottak, hogy elmenjek…”
Bán Ferenc építésszel Marik Sándor beszélget

„Bán Ferenc építész (Tokaj, 1940) a kortárs magyar építészet egyik legprogresszívebb alakja. Kelet-Magyarország építészetének emblematikus figurája. Tokaji nyaralóját a kortárs nemzetközi építészet mûveként is számon tartják.” A Wikipédia, a
Szabad Enciklopédia fogalmaz így. — „Az épített környezet Bán Ferencnél az önfegyelemben kiteljesedô szabadság, a teremtés tárgyiasulása. Építészete egyszerû, érthetô formanyelv, együttes hatásra törekszik, alkalmazkodik a környezethez. (…)
Épületeiben is kifejezôdik a szociális gondolkodás, az a felfogás, miszerint az építészet elsôsorban a közösségre hat, azt kell az építésznek az élhetô-lakható élet irányába elmozdítania. A személytelen viszony, amely a hatvanas-hetvenes évekig
Magyarországon alkotó, használó és alkotás között fennállt — többek között — éppen
az ô munkásságában tört meg.” Ez a szakmai „Art Portal” összegzése. — Bán Ferenc
különleges, nagy figura az építészek között, ráadásul olyan személy, aki meg tudta
ôrizni egyéniségét és valódi alkotások teremtésére tudja fordítani tehetségét — írta
róla az Élet és irodalom. — Én pedig, amíg a beszélgetésre készülök, felállítok egy párhuzamot: egyfelôl Megyeháza, Korona Szálló, Móricz Zsigmond Színház, Evangélikus Általános Iskola, illetve Váci Mihály Mûvelôdési Ház, Szakszervezetek
Székháza, Metropol Áruház, Korzó Üzletközpont. Nyíregyháza e nyolc meghatározó épülete közül az elsô négyet Alpár Ignác tervezte, a második négy Bán Ferenc
elképzelései alapján épült. Alighanem nincs más olyan építész, aki ilyen mértékben
befolyásolná épületeivel a városképet, s tegyük hozzá, hogy Bán Ferencnek itt van
még a színészház, a Kossuth téri új szökôkút, a sóstófürdôi Park Hotel, a kistemplom Borbányán, a Bessenyei síremlék a Morgó temetôben, és további jelentôs épületek Nyíregyházán és a megye városaiban. Negyven éve ismerjük egymást, de
újságíróként — néhány kivételtôl eltekintve — jobbára csupán rövid várospolitikai
információkért jártam nála. Ezúttal végre elmélyültebb beszélgetésre kérhettem.

Marik Sándor: Az eddigi terveid közül — mindegy, hogy végül megépült, vagy sem — melyik
áll hozzád legközelebb, és miért?
Bán Ferenc: Magyarországon nagyon fura dolog az, hogy sok jó terv nem valósul
meg, amivel rengeteg munkát, pénzt dobnak ki. A világ gazdagabb országaiban a
szellemi energiával is sokkal takarékosabban bánnak. A Nemzeti Színházat most
nem mondom, mert az már nekem is „könyökömön jön ki”, gondolom, másoknak
is. Szerencsére voltak nekem ennél érdekesebb, építészetileg izgalmasabb munkáim
is. Sokszor csak a pont hiányzott az i-re, mégsem valósulhattak meg. Lehet, hogy
emiatt kötôdöm hozzájuk, mert ha valami kész, megvalósul, akkor már önmagáért
beszél, így meg fel lehet tenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha… A Sevillai Világkiállítás magyar pavilonjának terve ilyen, a szívemhez közel álló munka. A kéttornyos kompozícióval a tervpályázaton második voltam, s mivel az elsôdíjas tervet a
rendezôk elvetették, nekem szóltak, hogy kezdhetem a részletes munkát. Örültem,
mert úgy éreztem, hogy az a terv nagyon jól sikerült. A döntés napjaiban éppen az
építészközgyûlésen voltam, Makovecz Imre is megerôsítette a jó hírt. Nem akartam
hinni a fülemnek, amikor a következô nap a televízióban azt hallottam, hogy — versenyen kívül — éppen ô kapta a feladatot. Egy nappal korábban még azt mondta, más
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munkái miatt nem indult a pályázaton. Aztán rábeszélhették, mert másnap mégis elvállalta. Akkoriban volt a kormányváltás, talán ez is közrejátszhatott. Egyszerûbb is,
bonyolultabb is volt egy kuvaiti terv esete. Ott egy különösen nagy munka úszott el:
a leendô kuvaiti nemzeti színház, hangversenyterem, mûvészeti bazár. Ez ügyben
személyesen kerestek meg, mert tudták, hogy ilyenek tervezésével foglalkozom.
Aztán az utolsó pillanatban, amikor már szerzôdéskötés elôtt álltunk, egy milliárdos
kanadai tervezô cég elhappolta elôlem. Ôk ugyanis azonnal nagy stábbal mentek
oda, elkápráztatták az emírt, el is intéztek mindent. Ezt nagyon zokon vettem, mert
jól kitaláltam, egy sor eredeti ötlet volt a tervben. Ugyanezért sajnáltam a Hüvösvölgyi Európa Szállót, ahol szintén a szerzôdés aláírása volt soron, amikor a kanadai befektetô elállt a szándékától. A Hortobágyra tervezett nagy szállodaközpont
esetében a magyar befektetô tönkrement, mielôtt az építkezés elkezdôdött volna —
pedig mennyi minden történt, mire a természetvédelmi, világörökségi területen a
rengeteg engedélyt megszereztük! De, hogy ne legyen teljesen fekete a kép, a hozzám közel álló, megvalósult tervek között említeném a Debreceni Universitas kollégiumát, a balatonföldvári üdülôhelyi klubot, és a párizsi UNESCO-központ elôtt
egy évig állt magyar pavilont, amelyet Kóris Józseffel terveztünk. Ez utóbbi egy hollókôi kis lakóház alapján elképzelt modern épület volt — a tagállamok mindegyike
készíthet ilyen, egy évig álló épületet, Magyarországot mi reprezentáltuk. Tehát nem
egyszerû ügyek ezek, nem elég csupán jó tervet készíteni, szerencsésnek is kell lenni.

M. S.: Szóval beleszól a politika, a kapcsolat, a pénz — pedig az ember azt gondolná, hogy
a mûszaki életben minden egyszerûbb… Késôbb akartam szóba hozni, de ha már egy ártatlan kérdéssel mindjárt az elején belebonyolódtunk, megkérdezem most: miként viseled, hogy
sok kiváló, a szakma által utóbb is nagyra tartott terved nem valósult meg. Mi ad erôt az újrakezdéshez?
B. F.: 1990-ig minden egyszerû volt: a tanácsi beruházások többségének tervét a
tanácsi iroda készítette — ez teljesen természetes volt. A rendszerváltás idején munkatársaimmal önszántunkból léptünk ki „a piacra”, a versenyszféra résztvevôi lettünk, amelyben elôre semmit sem lehet tudni. Beadjuk a tervünket a pályázatra, és
várunk. A beruházó pedig meghozza a döntést, melyik tervet akarja megvalósítani
— a saját pénzéért. És a döntés lehet szubjektív is, mindegy, hogy esztétikai, kapcsolati, vagy pénzügyi okok miatt. Ezen a pályán nincs helye az érzékenykedésnek,
mert azzal nem lehet menni semmire. Kezdjük a következô tervet. Az persze más
kérdés, ha már az alapozásnál tartó beruházást állítanak le, mint történt a Nemzeti
Színház esetében, csupán azért, hogy ne az a terv valósuljon meg, ami mellett az
elôzô kurzus döntött. Az ilyen különösen fájdalmas; legalább két nagy tervem lett
kormányváltás áldozta. Az újrakezdéshez az ad erôt, hogy az elvetélt terveken is
sokat tanultunk. Itt van például az expók sorozata. A Sevillai Világkiállítás (1990)
magyar pavilonjának munkájáról éppen csak lecsúsztunk, de mindjárt jött az 1996ra tervezett Budapesti Expo. Hogyne készültünk volna! Hiszen még nagyobb lehetôség, és már van tapasztalatunk. Ennek keretében pályáztunk a pesti Duna-part
beépítésére, tervünk elsô díjas lett (1992). Aztán még mindig az expótervek keretében pályáztunk a sport- és kulturális centrum elképzeléseivel, ez a tervünk harmadik díjat nyert (1994). Még ugyanazzal a lendülettel terveztünk egy
északkelet-magyarországi tájházat is (1994). Aztán lefújták a budapesti világkiállítás tervét — nem rajtunk múlt. Nem sokkal késôbb jelent meg a Lisszaboni Expo
(1998) magyar pavilonjának tervére kiírt pályázat. Akkoriban már majdnem min14
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dent tudtunk egy világkiállításról, hannoveri pályázatunk (2000) pedig az összes korábbiak eszenciája volt, sikeres, szép terv. A döntéshozók azonban egy másik sikeres, szép terv megvalósítása mellett döntöttek. Ám ne felejtsük el, hogy közben az
„A Stúdió ’90” számos munkája megvalósult, mindannyiunk örömére, és az életem
sem csak abból áll, hogy terveztem ezt, megépült az, és meg nem valósult terv maradt amaz.
M. S.: Honnan indultál? Nyilvános életrajzaid általában a mûegyetemi építészkarral
kezdôdnek. Mi történt elôtte? Milyen családból származol?
B. F.: Nem szeretem, ha a magánszféra keveredik a munkával. Persze, nem titok.
Egyszerû családból származom, még azt is mondhatnám, hogy szegény, bár nagyon
jó szellemû családból. Édesapám hol a mezôgazdaságból, hol a kôbányászatból teremtette elô a megélhetéshez szükséges pénzt. Öten voltunk testvérek, de hárman
korán meghaltak, ami rányomta bélyegét mindennapi életünkre. Engem a szülôvárosom nem csak a szépre emlékeztet, hanem az elmúlásra, a bánatra, hogy tôlem fiatalabb testvéreimmel nagyon keveset lehettünk együtt.

M. S.: Mikor dôlt el, hogy építész leszel? Hogyan, miért kedvelted meg e hivatást?
B. F.: Nem akartam építész lenni. Az volt az álmom, hogy festômûvész leszek.
Fontos, hogy a szüleim ezt sem ellenezték, pedig logikus lett volna az is, ha valami
pénzes szakma felé terelnek. Ám azt mondták: ha ezt szeretném, próbáljam meg.
Annak idején — mint most is — óriási túljelentkezés volt a Képzômûvészeti Fôiskolán. Ugyan jól sikerült a felvételim, hiszen mindig szerettem rajzolni, és talán nem
is voltam tehetségtelen, de a több száz jelentkezôbôl nem kerültem be a tízegynéhány felvett közé. Még csak elkeseredni sem volt idôm, már jött egy távirat, hogy
újabb felvételi vizsga nélkül felvennének a mûegyetem építész karára. Azt gondoltam, hogy az én helyzetemben egy ilyen lehetôséget nem szabad kihagyni — majd rajzolok ott és mást. Aztán késôbb ezt a hivatást megszerettem.

M. S.: Hol helyezkedik el Európában a pesti Építészkar? Vannak ma a nagyvilágban
kiemelkedô magyar építészek? Az idén jártam Kínában, ott hallottam, hogy például Hugyecz (Hudec) László Ede a múlt század 20-as, 30-as éveiben újjávarázsolta Sanghajt, 62
hangsúlyos épületét említik ma is. Most is kilépnek a magyar építészek legalább az uniós porondra?
B. F.: A pesti építészkar az 1800, 1900-as évek fordulóján volt csúcsformában. Ez
nem véletlen, mert ahhoz, hogy az építész szakma virágozzék, sok jelentôs megbízás szükséges. Ha belegondolunk, jószerével a Millennium idején voltak ilyenek
utoljára: a Parlament, az Akadémia, és más középületek, például minisztériumok,
múzeumok, valamint a városrendezéssel összefüggô építkezések: a Sugárút, a körutak — mind-mind kiemelkedô és rangos feladat volt. Vidéken szintén ekkoriban
épültek a megyei- és a városházák, a színházak, a nagyobb szállodák és a jelentôsebb
iskolák — így volt ez Nyíregyházán is. A II. világháború után az újjáépítés más természetû feladatokat kívánt, ahogy az iparosítás is. Aztán jöttek a házgyárak, házgyári lakótelepek — ami szociálpolitikai szempontból fontos volt ugyan, de nem
kedvezett az építész szakmának. S a feladatok elszürkülésével együtt megszûnt az
építészkar privilegizált helyzete is. Az 1900-as évek elsô harmadában a sok kiváló
magyar építész közül néhányan látványos karriert futottak be Európában, Amerikában, s az általad említett példa szerint a Távol Keleten is. A magyar szellemi tôkét
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az is mutatja, hogy például 1956 után, a tömegével külföldre távozott egyetemisták,
építészhallgatók közül a legjobbak késôbb remekül érvényesültek. Itthon azonban
az általában vett fejlôdés ellenére viszonylag kevés volt az olyan kiemelkedô feladat,
amely megmozgathatta volna a szellemi energiákat. Most van ugyan néhány jelentôs építész-személyiségünk, de igazán nagy formátumú alig, a nemzetközi porondra
pedig végképp kevesek tudnak kilépni. Nem csak azért, mert itthon kevés az erôt
próbáló feladat, hanem azért is, mert a nagyvilágban néhány tucat tôkeerôs multinacionális tervezô cég uralja a piacot. Néhány sztárépítész valóságos tervezô gyárakat üzemeltet több száz mérnökkel, s ha valahol nagy, vagy különleges munkát
szimatolnak, tarolnak, legyen az New York, Peking, Kuvait vagy Budapest. A pénz
lett a mindenható.

M. S.: Szép számmal vannak kitüntetéseid: Pro Urbe-díj (1984), Ybl Miklós-díj (1986),
Kossuth-díj (1994), Pro Architectura-díj (1997), Nyíregyháza Díszpolgára (2002), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozat (2003), Molnár Farkas-díj
(2004), Prima Primissima díj (2004). Mit jelentenek ezek Neked? Melyiknek örültél legjobban, amikor megkaptad?
B. F.: Tagadhatatlan, hogy jól
esik az embernek, ha észreveszik, és kitüntetés formájában
is elismerik a munkáját. A
Kossuth-díj volt az, ami leginkább megérintett. A Parlament kupolacsarnokában a
legfôbb közjogi méltóságoktól
átvenni felemelô érzés. Megmondom ôszintén, nem volt
közömbös az a jelentôsebb
összeg sem, ami vele járt — az
egész együtt szépítette meg azt
az idôszakot, ami rendszerváltás után korántsem volt egyszerû. Azért is jól esett, mert az építész szakma képviselôi több évtizedig nem részesültek ebben a magas elismerésben. A kívülállóknak
aligha tûnhetett fel, hogy a 90-es évek elôtt utoljára a Rákosi-rendszerben kapott
építész Kossuth-díjat, a szakma a rendszerváltás után került fel ismét a kitüntetési
listára. Én a rendszerváltás után a negyedik építészként vehettem át. Ezután szakmai elismerések következnek a sorban: az Ybl Miklós-díj, a Molnár Farkas-díj, amelyek nem mindegyike ismert a nagyközönség elôtt, de mindenképpen szakmai
értékmérôk. És van még egy, aminek nagyon megörültem: 2006-ban a gazdasági újságírók szavazata alapján „Az év építésze” lettem. Tájékozott emberek, a politika
kizárva — kell ennél többet mondani?

M. S.: Térjünk vissza a pályakezdéshez. Hogyan kerültél bányába dolgozni?
B. F.: Ez tévedés. Bányában nem dolgoztam. A Bányászati Építô Vállalt társadalmi ösztöndíjasa voltam, és diplomázás után ott kellett kezdenem. Számomra létfontosságú volt az ösztöndíj, és amikor megpályáztam, nem nagyon foglalkoztatott,
hogy végzés után mi lesz —túl távolinak tûnt, a pénzre pedig szükségem volt a tanulmányaim folytatásához. Négyen voltunk a cég ösztöndíjasai, hárman mindjárt az
16

Bán Ferenc építésszel Marik Sándor beszélget

egyetem után „leléptek”. Valójában én is szerettem volna másutt kezdeni valami felemelôbb munkával, de rajtam statuáltak példát. Így aztán különbözô bányáknál szolgálati lakások, irodák építésén dolgoztam, inkább technikusi, mint mérnöki
munkakörben. Ez sem volt haszontalan, mert lelkesedésem és szabad kapacitásom
kétféleképpen hasznosítottam. Egyrészt rengeteget olvastam, a vállalat könyvtárába
sok ismert nemzetközi építész folyóirat járt, én pedig a könyvtárosok bizalmába férkôztem, így elvihettem az olvasótermi példányokat is, tömött aktatáskákkal jöttemmentem. Ily módon kifejezetten jó szakmai tájékozottságra tehettem szert, tudtam,
mi van a nagyvilágban. A másik lehetôség a pályázás volt. Figyeltem a pályázati kiírásokat, és amelyik megtetszett, arra pályáztam is. Számos dobogós tervem volt
szerte az országban, mint például a siklósi várban a mûvelôdési központ, s ilyenekbôl viszonylag jól pénzeltem. Mindezek elviselhetôvé tették fôállásom szürkeségét.

M. S.: Milyen elôzmények után jöttél Nyíregyházára? És késôbb, már nemzetközi ismertségû építészként hogyhogy nem csábultál a fôvárosba?
B. F.: Újsághirdetésben olvastam, hogy a nyíregyházi tervezôiroda gyakorlattal
rendelkezô építésztervezôket keres. Megfogott a lehetôség, és annak ellenére, hogy
hivatalosan még nem rendelkeztem számottevô tervezési gyakorlattal, azt gondoltam, megpróbálom. Amikor behívtak, Soltész Béla bácsinak, az akkori igazgatónak
elmondtam, hogy addig a kivitelezésben dolgoztam, de szeretek tervezni, és néhány
díjat már nyertem különbözô tervpályázatokon. Megnézett egyet-kettôt, és azt
mondta: jöhetek. Ez 1966-ban történt. Ebben az idôszakban kezdôdött a város, a
megye fejlesztése, a komolyabb településrendezés, az ipartelepítés — munka volt
bôven, s a szériatervek között idôrôl idôre megakadtak látványos, szép feladatok is.
1969-ben már a mûvelôdési ház terveivel foglalkozhattam. Csábítottak lehetôségek,
hogy innen elmenjek, de maradtam. Kedvemre való munkám volt, lakást kaptunk,
sorra jöttek a gyerekek, jól éreztük itt magunkat — miért kellett volna elmennem?
Csupán divatból?
M. S.:Talán inkább a nagyobb lehetôségek miatt…

B. F.: Nem az a lényeg,
hogy ki, hol él. 1982-ben
például brit építészhallgatók egy csoportja — profeszszoraik vezetésével — csak
azért jött el Magyarországra, hogy megnézze az
általam tervezett nyíregyházi, valamint a sárospataki
mûvelôdési központot. (Az
utóbbit Makovecz Imre tervezte.) Nem sokkal késôbb
hivatalosan
meghívtak
Londonba, hogy a mûegyetemen építészhallgatók számára elôadásokat tartsak, és szemináriumokat vezessek.
A fiatalokkal egyébként is mindig szívesen foglalkoztam, tizenöt évig jártam Pécsre
oktatni, és szerepem van abban, hogy a Janus Pannonius Tudományegyetemen ma
elismert építészkar mûködik. Jelenleg is részt veszek a doktori iskola munkájában.
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A pesti építészkar doktoranduszai közül is sokan kötôdnek hozzám, csakúgy, mint
az építômûvészek mesteriskolájában. Ha már ilyesmirôl van szó, azt is elmondhatom, hogy 1982/83-ban Japánban kiadtak egy könyvet a világ 500 legismertebb építészérôl, s abban (én, mint nyíregyházi…) szerepeltem. (A másik magyar Makovecz
Imre volt.) Ezt csak azért mondom, mert téves az a felfogás, hogy csak nagyvárosban élôként, nagyvárosi munkákkal lehet érvényesülni. Nyíregyházán a világ minden tájáról fogadtam építészeket. Más kérdés, hogy ezeknek nem volt
sajtóvisszhangja.

M. S..: Hivatalos életrajzaidban neved mellett az szerepel: 1992-tôl a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja, tudományos fokozta DLA (Doctor of Liberal Arts; a Szabad Mûvészetek Doktora), de én még sehol sem láttam azt leírva, hogy dr. Bán Ferenc… Mi van a
háttérben?
B. F.: Nem adok a címekre, a rangokra. Régen rossz lenne, ha az én munkám
megítélése attól függne, hogy nevem elôtt ott áll a dr. titulus. A Magyar Mûvészeti
Akadémiáról elmondhatom, hogy azt 1992-ben huszonkét magyar mûvész alapította. A testület azóta már 160-nál is több tagot számlál, tagjai az irodalom kitûnôségein túl, képzômûvészek, építészek, iparmûvészek, filmesek, fotósok,
mûvészettörténészek és zeneszerzôk. A ma még társadalmi szervezetként mûködô,
de a köztestületi státus elnyeréséért tevékenykedô Akadémia célja, hogy — tagjai személyes megbecsülésén túl — a magyar kultúra értékôrzô, mértékadó közösségévé váljon.

M. S.: Beszéljünk még kicsit a hatvanas évekrôl. Milyennek tartottad építészetileg Nyíregyházát akkor, amikor idekerültél? Milyennek tartod most?
B. F.: Barátságos, élhetô, szép kisváros volt, különösen a központi részek. A szinte
egymásba érô terek, a gyönyörû épületek. A környéken sem volt ilyen — Debrecen,
Miskolc „egyutcás” város, még ha egyetemeik, gyáraik révén nagyobbak is voltak.
Nyíregyházát lehetett formálni, szépíteni. Nekem ma is szép város. Lehetett volna
jobb, elôrelátóbb a városrendezés, de ezt könnyebb mondani, mint megvalósítani.
A krónikus pénzhiány miatt ugyanis soha sem lehet folyamatos a munka, a városrendezés pedig nagyon költséges. Ezért aztán meglehetôsen lassúnak tûnik az átalakítás, és közben sok minden meg is változik. Ráadásul a hajdan ígéretes kiskörút
— szabályos belvárosi autópályaként — beszorította a központot, és nem is látszik jó
megoldás, hogyan lehetne megvalósítani a déli szakaszt. Remélem, végül nem esnek
áldozatul nagy számban értékes épületek.

M. S.: Melyek egyáltalán a város legértékesebb épületei? Melyek a legkülönlegesebbek?
B. F.: Ezt nem tôlem kellene kérdezni. A város újabb kori meghatározó épületei
közül többet én terveztem munkatársaimmal, szerénytelenség volna, ha azokat említeném. De hát kell szebb épület, mint például a Takarékpalota, amely most eredeti
szépségében pompázik? A Nyírvíz palota most nincs jó állapotban, de sok város
megirigyelhetné. A városháza, a megyeháza, a színház egyaránt szép, értékes épület
— és sorolhatnék még jó néhányat. Ezek adják meg a város hangulatát, eleganciáját.

M. S.: Akkor nézzünk inkább két érdekes kisebb épületet, amelyek szerintem különlegességnek számítanak. Régen sokat beszéltek egy, a Jósaváros szélén épült társasházról, amirôl úgy hírlett, valamelyik részén — napkeltétôl napnyugtáig — mindig besüt a nap. A másik
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pedig egy, a Korányin lévô családi ház, aminek a fenntartásához a fáma szerint nem is kell
energia. Mi a véleményed ezekrôl?
B. F.: Jól beletrafáltál: mindkettôt én terveztem, és az elôször említett társasházban lakunk a családommal… Ráadásul a miénk nem is egy csúcsteljesítmény, csupán menekülés a sablontól. Amikor építettük, az adott telekre nyeregtetôs sorházat
lehetett volna építeni, azt részesítette elônyben a rendezési terv. Nos, én éppen azt
nem akartam, ezért aztán kompromisszumot kellett kötni. Nem tettem mást, mint
hogy a formális hasábot, az épületet egyszerûen megdöntöttem, és mindjárt más lett
a helyzet — mint mondod, különleges. Kicsit nagyobb lett az elôkert is. Három évtizede benne lakunk, szeretjük. Más a helyzet a Korányi Frigyes utcai lakóházzal,
amely egy építészkollégámé. Szakmai szempontból passzív napenergia-felhasználó,
energiafogyasztása minimális. A hatalmas üvegfelületek alatt pedig úgy érezhetik
magukat a bennlakók, mintha mindig zöldben, egy hatalmas télikertben lennének.
Annak idején, amikor épült, nagy reményeket fûztünk hozzá, hiszen szinte hihetetlenül alacsonyak a fenntartási költségek. Azt gondoltuk, hogy tucatjával, ha nem
százával épülnek majd ilyen házak. Aztán kettônél megálltunk — ma sem tudom
miért. Talán a tájékozatlanság, az érdektelenség, a ragaszkodás a megszokotthoz —
ezek lehettek a fô okok.

M. S.: A rendszerváltáskor miért hagytad ott azonnal a fômérnökként, fôépítészként
egyébként negyed századon át szép feladatokkal Téged ellátó Nyírtervet?
B. F.: Nem volt ebben semmi különleges. Láttuk, hogy a nagy állami tervezôirodák sorra „bedôlnek”, gondoltuk, hogy a miénkre is sor kerülhet. Ezért aztán — fôleg
a fiatal kollégák ösztönzésére — megalakítottunk egy rugalmas, kisebb tervezô stúdiót. Jó választásnak tûnt, mert hamar kaptunk megrendeléseket, az elsôk között
tanultunk meg pályázni, s nekünk akkor már remek referenciáink voltak, amikor
mások még csak az alakulás gondjaival küszködtek. Tizenöt szép évet töltöttünk
együtt az „A Stúdió ’90” Kft.-ben, de néhány éve átadtam az ügyeket másoknak,
nemrégiben pedig eladtam a résztulajdonomat is. Nem csak a korom játszott ebben
közre, rakoncátlankodni kezdett az egészségem is, jobbnak láttam, ha kiszállok.
Napi kötelezô penzumot már nem akarok teljesíteni.

M. S.: Ha sorra vesszük „kisebb” épületeidet, például a színészházat, a sóstói „tanácsüdülôt”, a mátészalkai városházát, a nyírbátori mûvelôdési házat, szinte a laikus is megismerheti Bán Ferenc keze munkáját, az egyszerû, sima, és mégis harmonikus vonalakról.
Hogyan kezded a tervezést, melyek az alapelveid?
B. F.: Minden a fejben dôl el. Mire odakerül a sor, hogy a rajzasztalon megjelennek az elsô terv-vázlatok, már pontosan tudom, milyen lesz a kész épület. Sokszor
kimegyek a helyszínre, és megpróbálom kitalálni, hogy az adott környezetben mi
mutatna jól. Ábrándozok, álmodozom, ez nekem nem is munka. Fontos, hogy az új
létesítmény harmonikusan illeszkedjék a régi környezetbe, különösen, ha hangsúlyos épületek vannak körülötte. Aztán következik a leendô funkciók és a belsô terek
összeegyeztetése. Fontos, hogy az emberek jól érezzék magukat az új épületben. Természetesen elôfordul, hogy az építkezés közben ki kell igazítani valamit.

M. S.: Mindenrôl beszélni nem tudunk, ezért válasszunk ki egy kiemelkedôen jelentôs
épületet Nyíregyházán, például a mûvelôdési házat. Igaz, hogy sokáig, egyesek emlékezete
szerint nyolc évig a SZÁÉV fômérnökének asztalfiókjában pihent a terv, elodázta, mert félt
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az építkezéstôl? Igaz, hogy Scholtz Béla statikustervezô munkatársad számításait a mûegyetemen is ellenôriztették?
B. F.: Nem igaz. Somorjai Béla ôszintén segítette a munkát, egy szakember számára üde színfolt, egyfajta kihívás volt a monolit vasbeton épület a fantáziátlan házgyáriak mellett. Scholtz Béla pedig az ország egyik legjobb statikusa. Maga járt
utána, hogy terve minden szempontból helytálló legyen, amihez hozzátartozott a
többszöri ellenôrzés, hiszen a Bujtos szélén építkeztünk, nem valami kemény talajon.

M. S.: Lehet, hogy mire a fejedbôl kipattant gondolat megvalósult, már el is avult a létesítmény, mert akkor már más követelmények voltak a közmûvelôdésben?
B. F.: Ebben van valami. A teljes igazság kedvéért azonban hozzá kell tenni: nem
hagyományos mûvelôdési házat terveztünk, hanem egy megyei kulturális módszertani központot, ahol majd fôleg továbbképzések lesznek. Tehát nem az elôadó- és a
koncertterem volt a lényeg, az csak hozzá tartozott a létesítményhez.

M. S.: Kin múlt, hogy a nagy viták ellenére a mûvelôdési ház abban a formában valósult meg, ahogy te elgondoltad?
B. F.: A megrendelôn, amely akkor a megyei tanács volt. Személy szerint Pénzes
János tanácselnök és Zilahi József osztályvezetô fantáziát látott benne, megérezték,
hogy ez a város nevezetessége is lehet. A másik lehetôség akkor egy házgyári elemekbôl épített szériamonstrum lehetett volna. Látjuk a különbséget: Debrecenben
olyat építettek, és már régen le is bontották.

M. S.: Ennek a lebontása is felvetôdött…
B. F.: Azt nem gondolhatták komolyan, azt hiszem, hivatalosan ez nem is volt
téma. Más kérdés, hogy egy épületet nem szabad elhanyagolni. Tele a környéke galambürülékkel, külseje szabad préda, telefújkálva festékkel, az épület alatt, sôt,
benne ideiglenes megoldások, lebontott térplasztika, kopott bútorok, szigetelésre
érett nyílászárók — egyszóval több mint harminc év után rendbe kell tenni.

M. S.: Végül is ez nem a te terveid alapján történik majd. Hogyan érintett a döntés?
B. F.: Természetesen bánt. Olyan ez, mint ha az ember tinédzser gyerekét egyszer csak más akarná ráncba szedni, holott kéznél van az apja is… De nem akarok
errôl többet beszélni.

M. S.: Azt írják rólad, hogy Bán Ferenc a hetvenes évek elején épített egy fix pontot, egy
saját modern építészetet (elsôsorban a japán metabolizmus jegyeit mutató Nyíregyházi
Mûvelôdési Házzal), amelyre a 80-as évek végén életmûve posztmodern folytatását alapozta. Helyállónak találod e megállapítást?
B. F.: Ezt valaki jól kitalálta, és jó szándékkal leírta. Van benne igazság, de ellentmondásos. Nem foglalkoztat.

M. S.: E ponton átadnám egy kérdéscsokor erejéig a kérdezés jogát Nyilas Ágnes Nyíregyházáról indult építészmérnöknek, akit lehet, hogy a mûvelôdési ház épületének látványa
indított a pesti építészkarra, tíz éve pedig Japánban várostervezô, PhD disszertációját a
japán metabolistákról írta. Ezt kérdezi Tôled: Maga az építész hol tartja számon saját gyökereit? Mi az, ami a legnagyobb hatással volt rá a 60-as évek végi nemzetközi építészeti
20

Bán Ferenc építésszel Marik Sándor beszélget

avant-garde-ból? Mennyire kellett merésznek lennie az építésznek a 70-es években egy keleteurópai vidéki városban egy ilyen — várhatóan legjobb esetben is meg-nem-értést kiváltó — alkotással? Mennyire korlátozta alkotókedvét a kivitelezés akkori gyenge színvonala, valamint
az anyagi kötöttségek?
B. F.: Mivel a hatvanas évek közepén kezdtem dolgozni, természetes, hogy megismertem a japán metabolizmust. Akkor egyébként is a japán építészet volt a csúcs,
az volt az etalon, nem gyôztük csodálni mindazt, ami ott, és ahogy épült. Kenzo
Tange olimpiai uszodája például egy csúcsteljesítmény volt. Én is hatása alatt voltam,
és nem véletlen, hogy a nyíregyházi mûvelôdési ház olyan lett, amilyen. Ugyanabban az idôben nálunk eléggé unalmas és szürke lehetôségek voltak. Nem voltam én
merész, meg tudtam oldani — hagyták; eddig lehetett elmenni. Reális az utolsó kérdés is: a kivitelezés színvonala nagyon korlátozta a munkát, de erre inkább csak utólag jöttünk rá. Az építôanyag-ipar is hol volt a mai szinttôl? Sajnos ezért is romlik
az épület állaga — de nem csak az én épületemé, hanem a hatvanas-hetvenes években
építetteké általában. Talán jobban figyelembe kellett volna venni a képességeket, az
anyagi lehetôségeket.

M. S.: A Korzóval új környezetbe került a mûvelôdési ház. Nem szorította indokolatlan
mértékben háttérbe?
B. F.: De, egy kicsit háttérbe szorította, ugyanúgy, mint ahogy eddig az én épületem uralta környezetét. Nem szabad ezért haragudni. Jó lett volna, ha az eredeti
terv valósul meg: szálloda és konferenciaközpont, de tudjuk, hogy az meghiúsult. Az
új befektetô pedig — mint szinte mindig, mindenütt — a legnagyobb mértékig ki
akarta használni a lehetôséget, még menetközben is történt változtatás. Voltak viták
a Korzóról is, mint a jelentôsebb építkezésekrôl általában. Azt azonban be kell látni,
hogy a világon mindenütt ilyenek a nagyáruházak, ezeknél a belsô a lényeg, kívülrôl legfeljebb díszíteni lehet. Amikor eldôlt, hogy „kétrészes bevásárlóközpont” lesz
itt, én a két épületet összekötô hídban láttam különösen nagy fantáziát. Ez eredeti
megoldás, szerettük volna, ha még nagyobb, hogy szinte önálló életet is élhessen,
rendezvényekkel, kiállításokkal. Azt gondolom, erre késôbb még sor kerül. Most
már látszik, hogy a Korzó és új környezete jó értelemben alakította át a belvárost,
modern, európai szintû központunk lett. Hozzáteszem: ezt nem csak én mondom,
egymásnak adják itt a kilincset az építészek, és általában sikeresnek ítélik.

M. S.: Van egy „csodaházad” Tokajban, legalábbis csodájára jár az építész szakma.
Egyébként is, aki látja, nem hagyja szó nélkül a felfüggesztett két golyóbist. Beszélnél errôl?
B. F.: Soha sem volt hobbitelkünk, de szeretünk a szabadban sétálni, üldögélni a
Bodrog-parton, csak hát nem nagyon lehet, mert jó idôben legtöbbször szûknek bizonyul a tér. Nos, egy ilyen alkalommal észrevettem egy telket a hegyoldalban, jó
régen lehetett kitéve a cédula: eladó. Elindult a fantáziám, megvettük. Az járt az
eszemben, hogy az életben egyszer legalább olyan házat — nyaralót — építek oda, ami
nekem tetszik, és nem szól bele senki… Tévedtem, közelharcot kellett vívnom az
építési engedélyért, de végül elkészült. Egy ideig a családomban is az volt a kérdés,
hogy nem lehetett volna „valami normálisat”? Azóta eltelt nyolc év, az unokáim
imádják. A szakma színe-java is megfordult már benne, kaptam hideget-meleget.
Csak érdekességként mondom, hogy a makettjét, fényképekkel beválogatták a „Magyar Magic” — a nagy-britannai magyar kulturális év — keretében Londonban 2004ben rendezett építészeti kiállításra, és ott nagyon sok érdeklôdôt vonzott. Ez egy
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mérce; a Londoni Királyi Építészeti Akadémia nem enged be akármit, és az is mond
valamit, hogy az egész kiállítás reprezentatív katalógusának címlapján az én házam
szerepel.

M. S.: Mivel foglalkozol mostanában, „kvázi” nyugdíjasként?
B. F.: A pécsi és a budapesti egyetemen tartok órákat, az építész mesteriskola tanára vagyok, szeretek a fiatalokkal foglalkozni. Néha egy-egy tervezésre is elcsábulok, de már nem akármire. És hát itt vannak az unokáim, négy leány, mint az
orgonasíp. Ez életem csúcsa. Soha nem gondoltam volna, hogy az unokák ennyire
mást jelentenek, mint annak idején három lányunk felnevelése. Fantasztikusan sok
örömet szereznek nekem — szóval van más szépség is az életben, mint ami korábban
kitöltötte a napjaimat.

M. S.: Építészként valóban nem tartogatsz még valamit?
B. F.: Persze, nekem is van egy álmom… A Lánchíd budai oldalánál az alagút
mellett — a Clark Ádám tér Fô utcai részén — van egy foghíj, amit mindeddig nem
tudtak beépíteni, pedig sok tervpályázatot kiírtak már. Tizenkét évvel ezelôtt megnyertem az egyik a pályázatot. Egy német cég építette volna meg, de nem lett belôle
semmi, a kerület akkori polgármestere megakadályozta, hogy az én tervem váljék valósággá. Tavaly ismét volt egy pályázat, az sem sikerült. Most van egy félhivatalos információm, hogy esetleg elôvesznek engem, megint. Ezt szeretném, az ország talán
legértékesebb, leginkább szem elôtt lévô beépíthetô telkérôl van szó. Nagy kihívás…
M. S.: Nyíregyházán esetleg?
B. F.: Túl sok sérelem ért az utóbbi idôben, azt hiszem, itt már nem fogok bele
semmibe.
M. S.: Valóban az lenne igaz erre is, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában?
B. F.: Lehet, nem tudom. Jó lenne csak a szépre emlékezni. Ehhez azonban idô
kell még…

22

