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1973-ban állami ösztöndíjjal egy fél évet' töltötte~ Finnországban. Tanulmányutam első ál
lomása Aamo Ruusuvuori professzor irodája volt. Híres tapiolai épületeit - a nyomdát és a
templomot - már a műegyetemen megismertem a folyóiratokban látott publikációkból.

Megérkezésem után, január végén, pár napig Tapiola rnellett, Otaniemiben, a műszaki

egyetem diákotthonában laktam, és már az első héten bebarangoltam a téli Tapiolát. Nap
közben csendes a város, a hó rnindent beborít, a templom szürke betontömbje azonban ki
emelkedik a fenyők és nyírfák közül. A tapiolai templomot is fal veszi körül (a régi ternplo
moknál a fal kőből. itt szépen zsaluzott betonból készült). A külső fal elöregyártott, sima
felületű, bordás v.asbeton elemekből áll, nincsenek romantikus, szabad formák, minden vo
nalat, minden fugát előre pontosan megszerkesztettek. A tömör, nyers betont helyenként.
mint óriási, csillogó tükrök, üvegfalak szakítják meg, a keskeny acél profilokkalkeretezett '.
üvegajtók váza egységesen keresztalakot mutat. Finom, tökéletesen kimunkált rend és hi
bátlan építési munka.

Mielőtt a magas templomtérbe lépnénk. először az előtér vonalát folytató alacsony oldal
hajón haladunk át, melynek végén a keresztelő medence áll. Fölötte kis tetőablak, fénye a
medencére esik. Állok a fal mellett, s a tökéletes csöndben egyszer csak vízcsobogás. egy
forrás hangja hallatszik. A keresztelő medence megtelik vízzel, s a kicsorduló víz-rnint kis
vízesés, egy alacsonyabban elhelyezett tálba hull, a kemény felületű falak pedig felerősítve

verik vissza a víz hangját, amely betölti az egész templomteret.
Nem 'tudom. nyáron, amikor turisták töltik meg a templomot, hallani-e ezt a forrást, én

mindenesetre úgy' éreztem, hogy áz itt láthatá hűvös, ipari fonnáknak ez a hallható forrás
hang volt a lelke, s itt tudtam meg először, hogy Finnországban még egy ilyen racionálisan
gondolkodó építész számára is; mint Ruúsuvuori, akit a finn konstruktivizmus elindítójá
nak is tartanak, a természet éppolyan alapvető szellemi forrás, mint a természetes anyago"
kat színesebbén, érzékibben használó elödöknek.

Matti K. Mtikinen, akihez Ruusuvuori közvetítésével jutottam, a Valio new nagy tejipari
társulás tervező irodájának építészeti osztályát vezette, s így egy hatalmas nemzeti iparág
szinte minden új beruházására döntő hatást gyakorolt. Építészi gondolkodásának jellegze
tes példája a tejüzem Lapinlahtiban és a sajtgyár Vaaralában. Elmesélte; hogy a termelési
célt szolgáló épületeknél alkalmazott előregyártottvasbeton elemeket használták fel az utó
lag épített kis irodaépületnél is. A csarnoknál az előregyártott elemekből álló vázat a tér
határoló elemek, ;--piros téglával burkolt, ugyancsak előregyártottvasbeton falak kívülről

"veszik körül, a váz tehát a belső térben jelenik meg, s így kívülről nem látható. Ugyanezek a
vaskos gerendák, oszlopok a kis irodaépületnél a belsö kialakítást és a belső tér hangulatát .
zavarták volna, így, a térhatárolást (a falakat és .a tetőt) a vázszerkezeterr belül helyezték el.
Az irodák és az étterem más hangulatot kíván, mint a hatalmas gépcsarnokok, ahol ember
folyamatosan nem tartózkodik, ezért - a csarnokoktól eltéröen - az, irodák és az étterem
helyiségeinek alaphangulatát. gyönyörüen megmunkált favázzal és narancs-, illetve világo
sabb színü, könnyu, szerelt falelemekkel adták meg. Az étteremben egy hatalmas, falméretű
fotót is elhelyeztek, amely tóparton mosó környékbeli asszonyokat mutat. A régi fénykép
ennek a vidéknek múltjára, szokásaira utal; a mai ipari környezetbe való beillesztésével li
kultúra folyamatosságát akarták hangsúlyozni.

Avaaralai sajtgyár a Lapinlahtiban felvetett szerkezeti gondolatot - azonos szerkezeti
rend alkalmazása egy több épületból álló együttesnél - több szempontból is továbbfejlesz
tette. Az elöregyártott, súlyos vasbeton vázat könnyu acélváz váltotta fel, amit olyan tér-
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határoló elemekkel burkoltak, amelyeket mind a termelő, mind a kiszolgáló épületeknél al
kalmazhattak. A szürke falak és a nagyvonalú.' élénk narancssárgára .festett, szabadon álló
rácsos acélszerkezet egységes, szép látványt nyújt. Egy ilyen gyár nyugodtan beilleszthető
akár lakóházak közé 'is, amennyiben maga a gyártási folyamat a környezetet nem szennyezi.
Abelsőtérből kiemelt nagy fesztávú tartószerkezet finom, színes vonalaival feloldja a szür
ke épülethasábok egyhangúságát, és e kettős rendszer játékos emberi környezetré válik. A
kialakított tér és szerkezet jól szolgálja a termelési folyamatot, de közben az emberi kör
nyezettel szemben támasztott általános normákkal sem kerül ellentmondásba,

A külsö homlokzatokon olyan elemhálót szerkesztettek, amelynél a tömör és az ablakos"
elemek azonos méretüek; az ablakok bárhol, szabadon elhelyezhetők.A belső terekben je
lentkező különbözö fizikai igényeknek (hömérséklet, páratartalom) megfelelé állapotot
épületgépészeti berendezések Illítják be, az eltérő pszichikai-hangulati követelményeket
pedig igen gondos belsőépítészeti megoldással elégítették ki: a színek, formák,aRyagok.
megválasztásával pszichikai tartalmat is adtak a különbözö tereknek. .

Az ipari környezet, a gépek, a termelést szolgáló új müszaki berendezések beépítése az
építészt ésa belsőépítésztis arra ösztönözte, hogy dobja félre a kialakult sémákat, kísérle
tezzék.' a rövid élettartamú mobil tárgyak kiválasztéséval bátran próbáljon ki új, akár meg-

. lepő formákat, hatásokat is. A termelést szolgáló terekben semlegesebb megoldásokat al
kalmaztak,de az éttermet élénk piros, könnyü müanyagszékekkel rendezték be. a tárgyaló
teremben erős zöld függönyöket és kénsárga. hengeres szellőzőcsövekethelyeztek el. Min
den csupa gyári elem, hüvős, fémes' formáik, élénk színük hangsúlyozza az ipari környeze-
tet, együttes hatásuk igen dinamikus. . .- . l

Ennek a határozott tervezői magatartásnak és felszabadultségnak kőszőnhetövhogy a I

gazdaságos, egységes rendszeren belül olyan változatosság bontakozik. ki, hogy ez valóságos
esztétikai élményt jelent, s azt bizonyítja, hogy a gyár, a míndennapí. környezet éppolyan
sok lehetőséget nyújt kiemelkedő esztétikai értékek létrehozására, mint a legkülönlege
sebb, legritkább építészeti feladatok.

Reima Pietilii és feleségének alkotása, a Suvikumpu nevü lakóházcsoportTapiola szélén,
nyírfákkal és fenyőkkel körülvéve áll. Ebben az esetben az alkotás szó, s az alkotók nevé
nek hangsúlyozása különösen indokolt. Olyan építészeti együttesről van ugyanis szö,
amelynek minden részlete (tömege, ablak- és erkélyformái, felületi anyagai) különleges, na"
gyon személyes munka eredményeképpen született.

Á Suvikumpu nem kapcsolódik közvétlenül. más épületekhez, a várostól zöld gyürü vá
lasztja el. Az építész házaspár úgy játszott itt a lakásegységekkel, rfiínt az építökockákkal:
egymás mellé helyezve őket hosszú, tört vonalú fűzért alkotott, amelynek. a magassága is
változik. Eljátszottak más részletekkel is: az ablakformákkal. a festett betonfelületek és a
fehér falak egymásba szövésével, máshol a fát utánzó betonelemek és a valódi deszkabur
kolatok variálásával. Szokatlan ez a tömeges lakásépítésben, még Finnországban is. Önkén
telenül fölmerül a kérdés, vajon nem kerültek-e túlságosan sokba ezek a lakások, szabad-e
a tömeges lakásépítésben ilyen sok helyszíni munkát, ilyen különlegesen gondos kivitele-
zést igénylőmegoldásokat erőltetni? _.

Az épületek színe oly tökéletesen megegyezik a környező fák színével, hogy az az első be-«
nyomásunk. mintha a házak és az erdő ugyanazokból az anyagokból állna. A változó épü
letmagasság, a tördelt alaprajz is a környezettel való azonosulást szolgálja, s ez az oka a
homlokzati játéknak is. A fehér és zöld foltok keveredésében mintha az ágak és falevelek
esetlegessége tükrözödnék.

AÍnikor a- Suvikumpu épült (l967-69-ben), még Finnországban is, mint a legtöbb európai
országban, a tömeges lakásépítést elsősorban többemeletes lakóházakkal képzelték el. Így
azonban nem alakítható ki olyan szoros kapcsolat a természettel, mint a családi háznál. Itt
sem tudták még ezt az ellentmondást feloldani, de hatalmas.ösztönzést adott a lakókörnye
zet humanízalésát kutató újabb törekvéseknek....

A Temppeliankio, magyárul Templom tér, Helsikiben van, nem messze a pályaudvartól.
1969~ben itt épült fel a Suomalainen testvérek által tervezett "sziklatemplom". A tervezés .
alapja az 1960-ban rendezett tervpályázat első díjas terve volt. Timo és Tuomo Suomalainen
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nemcsak a környezethez való alkalmazkodásban, hanem szinte minden szempontból olyan
forradalmi megoldásokat talált, amelyek teljes jelentöségét csak az utóbbi néhány évben
tudjuk i~azán felmérní, ainikor a természeti környezet védelmén kívül az.energiatakarékos
ság is alapvető követelménnyé vált. A Templom tér a sűrűn beépítettvárosnegyed egyetlen
szabad területe. s ha erre a sziklás dombra épületet emelnek. ez a tér is eltűnik. Ennek a
természeti formának II megtartása vezetett arra a gondolatra. hogy az új templom ne fölfe-
lé.Eanem lefelé épüljön. . -

Az állandó hőmérsékletűsziklafal alig von elhöt a belső' térböl, nagy tömege kiegyenlíti
a belső hömérsékletet: lehülö felületet egyedül a tető képez. ez az oka annak; hogy az ener
giafelhasználás az ilyen épületeknél rendkívül gazdaságos. (Nem véletlen, hogy az utóbbi
időben épülnek már földbe süllyesztett vagy földdel letakart lakóházak is.)

A szükséges belső teret robbantással szabadították ki a sziklából. A kőfelületeken az erö
szakos beavatkozás nyomai. a fúráshelyek általában nem látszanak, s a falak közötti tér egy
nagy. Természetes sziklabarlang hatását kelti. A padló és 'a szabálytalan vonalú köfal talál
kozásánál keskeny. vasráccsal lefedett csatorna húzódik, amelyben a fütővezetékek halad
nak. A meleg levegő a rácson keresztul a kőfal mentén áramlik a belső térbe. s így jól fel
melegíti a vörös gránitszikla felületét Különös hatású ennek a meleg falnak a tapintása.
Megszoktuk, hogy a nyers kőfal hideg és nyirkos. itt pedig barátságos és kellemes. Érdekes
a padló és a fal találkozása: a természetes (szabálytalan) és a mesterséges (szabályos sík)
felület nem ér össze. közöttük rács képez átmenetet. Az oldalfalak alsó része összefüggő ter
mészetes. szikla, amelyre előregyártott vasbeton gerendákból. illetve vékony vasbeton le
mezből szerkesztett kupola támaszkodík. A gerendák megtémasztása, a kőfal felső részén
körbefutó váll azonban nem látszik, mert a robbantásnál felszabadult kővel eltakarták a
gerendák közvetlen teherátadását szolgáló betongyürüt, A természetes kőfalakat fölül le
záró tördeltebb hatású sav, amelyet gondosan válogatott- kövekből falaztak. ugyanolyan át
menetet képez a természeti forma (a tömör kőfal) és a mesterséges rendszer (a geometri
kus kupola) között, mint a padló és a fal találkozásánál látható rács. Hogy az. analógia még
egyértelműbb legyen. a tetőszerkezet is kétrétegü: alul a vasbeton bordák rácsa. amelye-

. ken keresztül fény áramlik a belső térbe. fölül pedig a tömör. geometrikus. történelmi em-
lékeket idéző kupola. _ . \ , .' ,

A természetre és az emberre utaló elemeknek ez a szimbolikája tudatos alkotói módszer
böl származik. A szimbolikus tartalom a belső térben magától értetődő természetességgel
bontakozik ki. A különleges térforma. a fény játéka a belső teret a mindennapiság fölé eme
li, s a szép anyagok fokozzák ezt a hatást: alul a vöröses, szemcsés. kemény gránit; a fejünk
fölött pedig a keskeny. rézszalagokkal burkolt, valósággal mámorosan csillogó, hatalmas
vörösarany kupola, .

Ez tehát a látvány, amelynek megteremtését hosszú és elmélyült alkotómunka előzte

meg. Az\ élményt csak növeli. ha megtudjuk, milyen müszaki megoldásokat alkalmaztak a
tervezés és az építés során. Míg az alsó térrétegben a természetes hatás minél jobb megkö
zelítése volt-a legfontosabb követelmény, addig a tetö formájában szigorú mérnöki és mate
matikai rend uralkodik. Maga a tömör kupoia kör alaprajzú. terhét 180 darab sugarasan el
helyezettvasbetongerenda adja át a kőfalra. A befogadó szikla magassága ésa kör közép
pontjától való tavőlsaga azonban változik, így minden borda különbözö hosszúságú. Elkép
zelhető, milyen pontos rnunkahelyi mérésekre, számításra és előregyártásra volt szükség a
24 méter átmérőjű kupola hibátlan megépítéséhez. Minden más részletének müszaki meg
oldása is elismerést érdemel: a páramentes tetőablakok, afütött esővíz-lefolyó csövek, a
kitűnő hangvisszaverés. hogy csak néhányat említsek. A kupola alsó burkolatát képező réz
szalagokat keskeny rések választják el egymástól. ahová a hang behatol és szétszóródik. ,
Ebből az eredendően akusztikai célt szolgáló müszaki ötletből származik a rézfelület mo-
zaikhatású, vibráló csillogása. .

Ez a harmónia, ez a magától értetődőnek ható egyszerűség -okozza, hogy a Ternp
peliaukion kirkko egymásra épülő kultúra-rétegeinek szimbolikus világszerűsége igazi
müvészí élményt vált ki. Nem véletlen tehát, hogy. a modern építömúvészet egyik legna
gyobb alkotását tiszteljük benne.
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