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Földes László (1959-) a Györgyi-Giergl családba anyai ágon 
kapcsolódik. Édesanyja Dr. Györgyi Erzsébet, Dr. Györgyi Géza röntgen 
professzor lánya. A felmenők közötti kiváló építészek (Györgyi Dénes, 
Giergl Kálmán) generációkkal korábban alkottak, közvetlen hatásuk 
Földes építészeti érdeklődésére nincsen. Persze az ilyesmi egy család 
tudatába beépül, ha nem is nyilvánvalóan, de folyton jelen van.  

 
Földes szülei mindketten néprajzkutatók voltak – ami szintén 

családi hagyomány, mármint Györgyi-Giergl részről (Györgyi Kálmán, 
író, rajztanár) – és így Földes az építész szakmával falusi házak 

felmérésekor találkozott először. Édesapja, id. Földes László ugyanis azt a feladatot kapta, 
hogy mérje föl Borsod megye falvait, térképezze fel a régi parasztházakat. Ekkor nyolc éves 
fiát is magával vitte. A több hónapos munka eredményeképp az ifjabb Földes László fejből fel 
tudta rajzolni a borsodi magyar parasztházak pontos alaprajzát. A családi génekből és 
tudatalattiból fakad tehát a tehetség és affinitás, a szülők hivatásából pedig az első 
tapasztalatok és persze egyfajta szemléletmód. 

 
A tradicionális falusi építészet természetessége és spontaneitása, az évszázadok 

tapasztalata alapján kialakult funkciók hatása megjelenik Földes későbbi építészi munkáiban 
is. Ezek az egyszerű szerkezetek egyfajta lényegiséget hordoznak magukban, az építészi 
feladat alapját, aminek megértése nagy segítség és formáló erejű egy építész számára. 

 
Földes 1985-ben szerezte meg építészi diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészmérnöki Karán. A diploma után 1988-ban féléves ösztöndíjat nyert Finnországba, 
amiből végül két év lett, mivel 1989-től a Järvinen és Airas építészirodában (Helsinki) 
dolgozhatott. Az egyetemi órákon kívül nagy hatással voltak rá a finn építészeti emlékek, 
különösen a 20. század nagy finn építészének Alvar Aaltonak (1898-1976) az épületei (pl.: a 
säynätsaloi városközpont (1949-52) vagy a jyväskyläi Pedagógiai Egyetem (1951-59)). Az a 
fajta a feladat iránti szerénységgel párosuló merészség, ami Aalto épületeiből sugárzik, 
megjelenik Földes épületein is. Egyszerre találja meg az épület elemeinek funkció és egyfajta 
harmónia szerinti helyét és alkalmaz megdöbbentő megoldásokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mankkaa általános iskola, Espoo, Finnország, 1990



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järvinen és Airas irodájában Földes közreműködött egyebek mellett lakóházak (Jollas, 

Helsinki) és két iskola (Imatran koulu és Mankkaan koulu, Espoo) tervein. A legfontosabb 
talán, amit ebből az együttműködésből tanult, az a finnek hozzáállása, ahogy az adott 
feladatot, a problémákat kezelik, amilyen odafigyeléssel és aprólékossággal keresik meg a 
megfelelő megoldásokat, válaszokat. A formakincsbeli gazdagodás mellett, tehát az építészi 
munkába való elmélyülés, a lényegi kérdések gyors megtalálása és egyfajta kreatív merészség 
a fő tanulsága ennek az időszaknak. 

 
1991-ben Földes Turányi Gábor hívására visszatért Budapestre, és szintén rajta 

keresztül bekerült a CD Design Kft. Irodájába, ahol saját irodája megalapításáig dolgozott. 
Turányi Gábor szerepe Földes pályájában már korábban kezdődött. A 80-as évek 

végén Turányi is tanított az egyetemen és relatíve nyugodt időszaka lévén, gyakran 
találkoztak. A beszélgetések kapcsán Földes rengeteget tanult a nehéz időszakban lévő építész 
szakmai nyugodtságából, optimizmusából: egy olyan fajta kitartást az építészeti hivatás 
mellett, ami segít átjutni a nehezebb időszakokon, és képessé tesz a hosszútávú 
előretekintésre. 

 
A Turányival való együttműködés időszakára esik Földes első igazi szakmai sikere, a 

közös munkaként jegyzett Visegrádi Erdei Iskola. A domborzatnak megfelelően félkörívesen 
szervezett épület alaprajzi elrendezése hasonlít egyes finn iskolák, pl. az espoo tartománybeli 
Sunan vagy Mankkaan iskolák alaprajzára. A falakon túlnyúló ereszek, félnyeregtetők is 
finom utalások az említett épületekre, ugyanakkor általuk remekül illeszkedik a visegrádi 
iskola környezetéhez. Ezekhez az elemekhez sorolható még a nyitott-zárt pergolaszerű terek 
megépítése, amik a bent zajló élet szempontjából változatossá teszik a visegrádi iskolát. A tört 
ívű, mozgalmas tetőszerkezetű épületen tehát egyértelmű a finn hatás, nem is annyira Aalto, 
mint inkább a mai finn építészek Kari Järvinen, Timo Airas hatása (Sunan koulu, Espoo, 
1985, Mankkaan koulu, Espoo, 1990), bár a nyitott tető elemek többkarú, legyezőszerű 
fagerendákkal való alátámasztása Aaltonál is hangsúlyosan megjelenő motívum. Az iskola  
úgy viselkedik, mintha a hegy természetes folytatása lenne és mégsem. Az előre-hátra ugratott 
tömbökből álló épület mögött keskeny sikátor húzódik, aminek egyik térfala az épület, a 
másik egy ugyanolyan kőből rakott támfal, ami a hegyet tartja s ezzel a gesztussal 
kiharapódik a hegyből. Az erdei iskolával kapcsolatban feltétlenül felmerül a regionalizmus, 
mint építészeti irányzat. Bár irányzatnak nevezni kissé túlzás, hiszen inkább egy építészeti 
hozzáállás, amely formavilágában, anyaghasználatában rendkívül változatos lehet. Lényege 
talán a hely szellemének, a leendő épület környezetének komolyan vétele. Moravánszky Ákos 
az olasz építészeti folyóiratban, a Domusban arról ír, hogy a visegrádi erdei iskola milyen jól 
ötvözi az építészettörténeti tudást a természet tudásával, jól példázva az akkori kortárs magyar 



építészet harmadik útját.1 Az épület 1996-ra lett kész, és 1997-ben Pro Architektúra díjjal 
jutalmazták érte a két építészt. Földesnek ekkorra már saját irodája volt és egyre komolyabb 
önálló terveit kezdte megvalósítani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999-ben, Hollandiában (Maassliusban) nyert tervpályázatot Földes. A megbízóval 

való egy éves termékeny közös munka után végül az épületegyüttes az engedélyeztetési 
tervekig jutott, de financiális okok miatt nem valósult meg. Ezt követte a Toldy Ferenc 
Gimnázium tornaterem épületének tervezésére, megépítésére szóló felkérés Reischl Gáboron 
keresztül. Miközben évről évre épültek a W.E.T. autóalkatrész gyártó csarnokai 
Pilisszentivánon (Pethő Lászlóval). Az épületegyüttes több fázisban épült és 2002-re lett kész. 
Az egész telepet Szabó Levente a Magyar Építőművészetben2 megjelent cikkében a jó 
értelemben vett „építészeti rend” megvalósulásának tartja, ahol minden a helyén van, de 
ugyanakkor természetes és spontán is, mind anyaghasználatában, mind téralakításában. 
Különleges eleme az épületegyüttesnek az említett kutató-fejlesztő, melynek homlokzati fala 
kétrétegű, klíma üvegfal, egyedi profilozású vízszintes osztóbordákkal. Ez a gesztus, a fal 
megduplázása és áttetszővé tétele ellentmond a falról alkotott elképzeléseinknek, 
gyakorlatilag teret hoz létre ott, ahol csak fal kéne, hogy legyen. A fal ilyen jellegű teresítése 
megtalálható még az új svájci építészetben, de Magyarországon kevés példát találunk rá.3 A 
szűkszavúság, sűrítés, tisztaság és feszes rend, ami az egész telepre jellemző megjelenik a 
kutató-fejlesztő belső terében is. A háromszintes tér említett feszessége ellenére, a hidak és a 
tárgyalók doboz tereinek elrendezése inkább könnyed fesztelenséget sugároz, ez a 
megvalósult kettősség pedig a térszervezés végsőkig vitt tökéletesítéséről tanúskodik. 4 
                                                           
1 A két másik út a Makovecz Imre nevével fémjelzett organikus iskola, illetve a klerikális, technicista építészet. 
Moravánszky Ákos: Scuola nel bosco, Visegrád, Ungheria, in: Domus 795 Luglio/Agosto, p22-27. 
2 Szabó Levente: Az építészeti rendről, in: Régi-Új Magyar Építőművészet 2004/2, p5-9. 
3 Ezt a fajta svájci iskolát az immár világhírű Herzog és de Meuron iroda neve fémjelzi, és építészetüknek egyik 
jellegzetes eleme a fal említett jellegű teresítése. vö.: Klein Rudolf: A mai magyar építészet, in: Kortárs magyar 
építészeti kalauz, Budapest, Vertigo, Octogon könyvek 1., 2001., p53. 
4 Az épületért 2003-ban Figyelő Építészeti Díjat, majd 2004-ben Pro Architektúra Díjat kaptak a tervezők. 

Erdei iskola, Visegrád, 1996



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tervezés után 2002-ben kezdődtek a Toldy Ferenc Gimnázium tornateremének 

építkezései és az épület 2004-re lett kész. Az új tornatermet, öltözőt, szertárat, illetve rajz és 
számítástechnika termeket magában foglaló épület a 150 éves gimnázium előtti meredek 
telekre épült. A feladat elég bonyolult volt, hiszen egy nem túl nagy és meredek telekre kellett 
új épületet építeni, de ugyanakkor illeszkedni kellett a régi és a környezetben lévő 
épületekhez is. Földes fontosnak tartotta, hogy az 1859-ben befejezett Petsching János tervei 
alapján romantikus-neogótikus stílusban épült iskola dominanciája a domboldalon ne 
csorbuljon, illetve a Donáti utca vonalára illeszkedő tornaterem az utca lakóházainak 
homlokzatához tökéletesen illeszkedjen. A tornaterem így a föld alá került, a négyszintes 
öltözői szárny pedig a Donáti utcai telekhatárra. Homlokzati kialakítása szinte puritán, az 
egyenletes, kézzel vetett Röben téglaburkolatot nem törik meg az építészeti szerkezeti elemek, 
csak a lőrésszerűen beillesztett ablakok tagolják. Az egészet egyszerű magas tető borítja, amit 
azonban ugyanúgy tégla burkol, mint a falakat. Így, ahogy ezt Okrutay Miklós cikkében leírja 
az építészeti forma mértani testté stilizálódik.5 A tornaterem teteje viszont az üzemi 
épületeknél szokásos Shedtetőszerű lefedést kapta, hogy direkt napfény ne kerüljön a 
terembe. – A fény útjának ilyen jellegű terelgetése megint csak a finn építészet sajátja, például 
Juha Leiviskänél találkozunk ilyen, a fény útját befolyásoló építészeti játékokkal. – A tető egy 
technikai bravúrral egyszerre saját locsoló-berendezéssel felszerelt zöldtető is. Az épület 
belsejében is a tégla dominál, kiegészítve nyersfa mellvédekkel, lábazati részekkel és 
nyílászárókkal. A födém látszóbeton. Az anyagoknak – főleg, ami fa és tégla együttesét illeti 
– ez a kombinációja gyakran megjelenik Földes épületeinél. A munkabeli figyelmességhez 
hozzátartozik, hogy a tornaterem padlózata svéd párnafás rugalmas padló, a sport során 
kockáztatott ízületek védelmére. Okrutay a következőket írja az épületről: „A választott 
megoldások összességükben azt az érzetet keltik, hogy minden tökéletesen a helyére került, s 
mindez megfellebbezhetetlenül, a magabiztosság erejével, a legapróbb részletekre is figyelő 
gondossággal.”6 Ennek a gondosságnak a bizonyítéka az oroszlános kapukilincs újraöntése és 

                                                           
5 Okrutay Miklós: Minden a helyén, in: Régi-Új Magyar Építőművészet 2005/6, p23-25. 
6 Uo. p24. 

W.E.T. épület, Pilisszentiván, 2002



elhelyezése a tornatermi épületen is, így a régi és az új egy egyértelmű jellel kapcsolódik 
össze.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az építészeti formákkal és funkciókkal való látszólagos könnyed bánásmód, ami ennél 

az épületnél megvalósult, valójában egy hosszú emésztési folyamat eredménye. Az azonban 
egyértelműen kiderül ebből, hogy Földes könnyen rátalál a kulcs fontosságú problémákra, és 
mintha nem korlátoznák őt a válaszok keresésénél konvenciók, begyakorolt megoldások. 

 
A Toldy építkezésével párhuzamosan zajlott és szintén 2004/5-re lett készen a 

Budapest környéki Szilas-pataknál tervezett családi ház. A ház tervezésekor egy olyan fajta 
gondolkodásmód érvényesült, ami a házat, alapvetően otthonként, életszervező terek 
rendszereként értelmezi. Az L alaprajzú ház, utca felöli rövidebb szárnya egy szintes, míg az 
L hosszú szára kétszintes. A bontott téglával borított szabályos tömböt csak a két terasz/erkély 
kiharapása bontja meg. Szintén a száraz/csupasz geometria elkerülésére szolgál – a 
nyilvánvaló funkción túl – a fagerendás félnyeregtetők a falak síkján való látványos 
túlcsúsztatása. A féltetők különböző irányúak, de mindkettő az L alak belseje felé lejt. A ház 
egyértelmű fókusza ez a belső terasz és kert, amit az L két szára ölel. Ez a ház életének is a 
központja. Itt van a nappali, a tőle mindössze egy kandallóval elválasztott étkező és konyha. 
Az élet helye a ház központja és ez az élet itt valódi helyet kap. A privát funkciók 
egyértelműen elkülönülnek. Ebből a házból, illetve a vele párhuzamosan nagykovácsiban 
épített családi házból (2003) is kiderül, hogy Földes tanult a tapasztalt népi építészettől, főleg, 
ami az élet és az épület vagy hely/tér-szervezését illeti. A szilas-pataki ház még egy 
építészettörténeti kinccsel is rendelkezik, hiszen ide, az étkező ablakába, épült be a világon 
először Losonczi Áron találmánya a transzparens- vagy üvegbeton. Ennek a tektonikailag 

                                                           
7 A tornateremért 2004-ben Toldy 150 emlékérmet vehette át Földes, majd az épület 2005-ben megkapta a Fair 
Play Díjat a „cselekedeti kategóriában” (MOB).  

Toldy Gimnázium Tornaterme, Budapest, 2004



gesztus értékű tettnek a lényege, hogy megtörtént az első lépés az újonnan feltalált anyag 
gyakorlati alkalmazására, elindult azon az úton, hogy megtalálja végső építészeti helyét s 
funkcióját.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Földes eddigi munkásságát 2006-ban Ybl-díjjal ismerték el. Épületeit, mint ez a 

fentebbiekből is kiderült jellemzi a hely tisztelete, az ésszerű, az életet figyelembe vevő 
funkcionalitás, a precíz átgondoltság, egy ősi harmónia keresése és találása. Célja az 
időtállóság mind fizikai, mind pedig etikai értelemben. Építészete megfelel a framptoni 
kritikai regionalizmus elvárásainak, de nem azért, mert ez lett volna a cél. Földes épületeit a 
zeneszerző precizitásával és harmónia utáni vágyódásával építi; az egyes építészeti elemek és 
anyagok úgy kerülnek egymás mellé, mint az egyes szólamok és hangszerek hangjai a 
zeneművekben. 

                                                           
 
8 A házért Földes elnyerte 2005-ben a Média Építészeti Díjat. 

Családi ház, Szilaspatak, Budapest, 2004


