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Használatuk közben azonban kevesen
gondolnak arra, hogy mennyi alkotó-
munka, mennyi speciális szakismeret,
precíz tervezés szükséges ahhoz, hogy
ezeket a létesítményeket erdei környe-
zetbe ágyazzuk, és ott üzemeltessük. 

S minden ilyen tervezõmunka mö-
gött a tervezõ ember, annak tudása,
egyedi látásmódja és személyisége áll.
Vörösné Baracsi Erzsébet belsõépítész
tervezõ mûvész által tervezett, sokol-
dalú funkciókat szolgáló közjóléti épít-
mények, immár több mint két évtizede
idõtállóan gazdagítják a tágabb értel-
mû Dunakanyar erdõs hegyvidékeit.
Vele beszélgettünk az erdei létesítmé-
nyek születésérõl.

– Hogyan befolyásolta a késõbbi bel-
sõépítész látásmódját, elképzeléseit a
Soproni Egyetemen szerzett elsõ mérnö-
ki diploma, a faiparos oklevél?

– A látásmódot inkább emberek ala-
kították, formálták az egyetemi évek
alatt (is), hiszen mindenkinek nyilván-
való volt, hogy az egyetem egy varga-
betû. Itt említeném meg Somfalvi
György, Winkler Oszkár, Kubinszky
Mihály, Józsa Béla – valamint az épí-
tészképzésben Reimholcz Péter és Já-
nossy György – tanáraimat, akik igazi
Tanítóim voltak. 

Amikor én egyetemre jártam, a jó ta-
nár-diák közötti kapcsolat sokkal in-

kább egy mentori, pártfogói kapcsola-
tot jelentett. Õk voltak azok a nagysze-
rû szakemberek, akik valószínûleg már
akkor láttak bennem valamit – nevez-
hetjük akár tehetségnek, ha szabad így
fogalmaznom –, és ezt minden eszköz-
zel igyekeztek fejleszteni bennem, ami-
ért ez úton is hálás vagyok. (Egy Or-
szágos Mûemléki Tervtanácson pozitív
bírálat után Reimholcz Péternek – aki
az egyik zsûritag volt – megköszöntem,
hogy tanított. A válasza nemes egysze-
rûséggel annyi volt, hogy „Köszönöm,
hogy jók vagytok!”)

Az a tudás, amit Sopronban kaptam
kitágította a mûszaki és alkotói lehetõ-
ségeimet, nagyobb szabadságot adott
az elképzeléseimhez, megtanított arra,
hogyan vessem papírra, majd milyen
szabályvonalak mentén valósítsam
meg az elképzeléseimet. Mondhatni
egy eszközrendszerrel és mérnöki gon-
dolkozással ruházott fel, hogy azok az
„álmok”, amik a fejemben megszület-
nek, hogyan kelhetnek életre. 

– A soproni gyökereknek is köszönhe-
tõ, hogy erõs kötõdése alakult ki a társsza-
kot jelentõ erdészekkel, és a tervezõi mun-
kája során az erdei létesítményekkel?

– Ha egy szóval kell válaszolnom,
akkor igen, de rendhagyó módon. A vi-
segrádi munkáim (Sirály Étterem, Rene-
szánsz Étterem) után kerestek meg egy

vadászház tervezésével, a nálam egy ge-
nerációval idõsebb nemzedék tagjai. A
kölcsönös bizalmat meggyõzõdésem,
hogy a közös Alma Mater teremtette. A
munkák során szembesültem vele, hogy
az erdészeti szakma elsõ vonalában a
saját korosztályommal találkozom. Az
elsõ munka végeredménye aztán hozta
a többi lehetõséget, így mindig volt kö-
zös projekt, amin együtt dolgozhattunk.

– Láthatóan keresi az építmények-
nek keretet adó tájjal, annak földrajzi
értékeivel, történelmi múltjával a szer-
ves kapcsolatot, akár formai, akár kivi-
telezési megoldásokra gondolok. Igaz
ez az anyagválasztásra, anyaghaszná-
latra is? Milyen anyagokkal dolgozik
legszívesebben? 

– Minden megoldásban benne rejlik
a forma és tartalom harmóniája – és itt
a szellemi tartalom épp oly döntõ, mint
a fizikailag meghatározható –, ez kínál-
ja az anyagban és szerkezetben rejlõ
megoldásokat. 

Mivel a szellemi tartalom kiterjed a
táj és az ember ökológiai összefüggé-
seire a végeredmény akkor is illeszke-
dik a környezetébe, ha az elsõ látásra
akár meghökkentõen is hathat. Remek
példa erre a béri kõtár, ahol nyersbe-
tont használtunk az erdõ közepén.
Mégis, kész állapotában egy teljesen
organikus, tájba illõ, és harmonikus ér-
zést adó építmény, holott az anyag-
használat kellõképpen tájidegen. 

– Mindig érdekes, hogy egy mûvész-
tervezõ milyen módszer szerint dolgo-
zik, ha megbízást kap az alkotásra.
Kialakult az évek során egy jól bevált
szakmai metodika egy új feladat elsõ
lépéseinek megtétele terén, vagy in-

A természetnek tervezni
Építészeti mûalkotások az erdõben

Erdei vándorlásaink, barangolásaink során sokszor találkozunk épített erdei lé-
tesítményekkel, melyek a természetjárás élményeinek kiteljesedését szolgál-
ják, fáradságos hegy-völgy járásaink során segítenek megpihenni, esetleg éj-
szakai nyugalomra biztosítanak teret, vagy gyermekeink tudatos környezeti
nevelésének színterei.
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kább intuitív, beleérzõ módon
közelít a tervezés kreatívabb
részéhez?

– Meggyõzõdésem, hogy
az alkotás intuitív, és ehhez a
képességeket hoztuk ma-
gunkkal – a magyar nyelvben
a „rátermett” kifejezésünk
hordozza ezt. Természetesen
ezt a belsõ megérzést mûvel-
ni kell, kidolgozni keményen
racionális elvek mentén, mely
által megõrzõdik az intuitív
mag tisztasága, sallangmen-
tessége. Úgy vélem, önmagá-
ban a tehetség nem elég, de
egy nélkülözhetetlen adott-
ság. Ehhez a tálentumhoz az
évek során tapasztalat társul,
a tudásunk – nem csak szin-

ten tartásával, hanem – folyamatos to-
vábbképzésével mindig gyarapszik az
ember: emberileg, szellemileg és
szakmailag egyaránt. 

A tervezõi munka szépsége, hogy
minden új megbízás egy új, tiszta lap.
Lehet újat álmodni, lehet mindig vala-
mi mást létrehozni. 

Az erdészetekkel folytatott hosszú
évek közös munkája során pedig erre
mindig volt lehetõség. A teljesség igé-
nye nélkül terveztem kisvasutat, kilátót,
vadászkastélyt, turisztikai központot,
kõtárat, kiállítást, tanösvényt, szakrális
emlékhelyeket. Mindegyik egy másfajta
feladat, másfajta kihívás. 

Természetesen az évek alatt minden
tervezõnél kialakul valamiféle védjegy
– akár tudatosan, akár nem –, és a
megvalósult építményekrõl megmond-
ható vagy jól megtippelhetõ, ki tervez-
te. A gyerekeim szokták mondani,
hogy „Anya, ha nem mondtad volna is
tudom, hogy te tervezted, annyira lát-
szik…” Az, hogy ez jó, vagy rossz do-
log, azt mindenki saját megítélésére bí-
zom, nekem jólesik, hogy akik igazán
ismernek, azok a munkáimon is felis-
merik a „mozdulataimat”.

– Milyen eltérés, különbözõség,
nehézség vagy épp könnyebbség
van az egyéb tervezõi feladatok-
hoz képest, ha az építész erdõ-
ben, fák között, a természetbe
közvetlenül beágyazódó épít-

ményt kell, hogy alkosson?
– Az erdõ vagy az érintetlen termé-

szeti környezet, számomra igen magas
mércét állít. A teremtett világ tisztasá-
gát érinteni, abba belenyúlni nagy fe-
lelõsség. Amit hozzáteszünk, azaz épp,
hogy kiszakítunk belõle és valami más-
sal egészítjük ki – az egy mesterséges,
ember alkotta mû. 

A természet sajátossága, hogy a leg-
nagyobb természetességgel, de mindig
a harmónia megtartására, vagy éppen
annak újra felállítására törekszik. Ezért
egy mesterséges alkotást, legyen az
emberi szemnek bármilyen gyönyör-
ködtetõ, csak akkor fogad be a termé-
szet, ha az megfelelõ minõségû, és
mindig az adott korra jellemzõ, mind
szellemi, mind formai, mind anyag-
használati értelemben. 

– Nem titok, hogy a Dunakanyarban
él, a lakhelyet jelentõ Dunabogdány
díszpolgára. Visegrádon vagy Szentend-
rén is számos alkotásával találkozha-
tunk. Mondhatnánk, hogy a tágabb mû-
ködési területe a Karancs–Medves
vidékétõl a Pilisig terjed. A nyírségi ho-
mokvidékekrõl elszármazva mi fogta
meg leginkább e hegyek és a Duna fo-

lyama által alakított tájon,
hogyan hatott e természeti
értékekben gazdag vidék a
munkásságára? 

– Az ország egész terüle-
tén – néha a határokon kí-
vül is – akadt tennivaló, de
természetes, hogy a szû-
kebb alkotói terület a kér-
désben megjelölt terület.
A munkásságomra megha-
tározóak fatornyos hazám
gyökerei, ahol felnõttem.

Szülõvárosomban tanul-
tam meg az alapokat, elsa-
játítottam a mûvészi rajzot,
megtanítottak „jól látni”, és

itt éreztem rá elõször az alkotás szépsé-
gére, Nyírbátor épített örökségén keresz-
tül találkoztam elõször a világszínvonalú
építészettel és a mûvészettörténettel.
Utána az élet hozta úgy, hogy a lenyûgö-
zõ Dunakanyar lett az otthonom.

– Ha néhány szóban össze kellene fog-
lalnia e sokévnyi tervezõi, alkotói munka
ars poeticáját, hogy fogalmazná meg?

– Inkább a saját alkotói ideámnak
nevezném, amit rettentõ nehéz megfo-
galmazni, annyira azonos az ember lé-
nyével. És hát, hogy önti szóba az em-
ber, hogy mi is van itt legbelül, mi
mozgatja igazán, és hogy miben mer
hinni, hogy az se túl fennhéjázó se túl
jelentéktelen ne legyen? 

Hûséggel sáfárkodni a tehetségünk-
kel, amit kaptunk; 

Felismerni, és elfogadni, hogy nem
véletlen teremtettünk oda ahol vagyunk; 

Kizárni az egót az alkotómunkából. 
Az alkotómunka nem az „én”-rõl,

nem az „egyén”-rõl és nem a „jelen”
idõsíkjának dicsõségérõl szól. Egy alko-
tás sose legyen öncélú, mert bár a múlt-
ból merítünk gyökereket, mindig, alá-
zattal, a jövõnek építünk. Ez az idõsík
a munkánk, a munkám valódi mércéje. 

Nagy László
Fotók: Nagy László/Ipoly Erdõ Zrt.

(Az interjú rövidített, szerkesztett
változata, másodközlésként A Mi Er-

dõnk magazin 2020/4. lapszámában
is megjelent.)


