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ToronyiránT

Lubango Center, Angola

Ország-várOsOzáskOr mindig jól jött még egy A betűs Ország tartalékba, esetleg felsejlenek még magyar lász-

ló afrika-kutató utazásai a tíz magyarOrszág méretű angOlával kapcsOlatban, de ezen kívül valószínű nem sOk-

kal tud többet az átlagember erről a közép-afrikai Országról. pedig a legújabb kOri gazdasági térképekre 

Olajtartalékai miatt felkerült angOla a földrész egyik legdinamikusabban fejlődő vidéke, ami mágnesként 

vOnzza a világ minden tájáról érkező befektetőket. a néhány éve lisszabOn és a vOlt pOrtugál gyarmat között 

ingázó pedrO appletOn, a prOmOntóriO építészirOda társtulajdOnOsa az alábbi cikk megírása előtt sOkat me-

sélt nekünk a legújabb tOrOnyházukról és a kOntextus megértéséhez szükséges lubangói mindennapOkról. 
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Cser Brigitta, Németh Balázs

PromoNtório arquiteCtos

FerNaNdo és sérgio guerra (Fs & gs)
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B ár a vidéken már a XVii. században 
megjelentek az első európaiak, a te- 
lepülés története formálisan nagy-
jából 130 éve kezdődött. Az egykor 

párszáz házzal alapított, 1923 óta városi ran-
gú, ma már százezres lélekszámú Lubango  
a Közép-Afrikai fennsík északi peremére épült, 
több mint 1700 méter magasságban. Emiatt 
hiába az Afrikáról a fejekben élő sztereotí- 
pia, itt télen bizony hideg van és nyáron sincs 

szárazság, sőt, minden dús zöld a számtalan 
folyónak, forrásnak köszönhetően.

A környék első telepesei címért a búrok és 
madeirai portugálok versenyeznek, a város elő-
történetében hol az egyik, hol a másik népcso-
port dominánsabb. Lubango végül a XiX. szá-
zad második felében az egész régióval együtt  
az Angola nevű portugál gyarmat része lett és az 
is maradt, egészen a gyarmati háborúkat lezá-
ró 1974-es szegfűs forradalomig.

Portugál gyarmatnak lenni a ’30-50-es évek-
ben a Portugáliában divatos építészeti eszmék 
importálását is jelentette: Lubangóban megtalál-
ható a salazari diktatúra, az Estado Novo összes 
építészeti paradigmája a lisszaboni Cristo rei 
szobortól kezdve a Senhora do Monte kilátó-
kegyhely szakasztott másáig, csak kicsiben. A kor 
portugál városépítési elképzelései szerint a tró-
pusi gyarmatokon a kertvárosi modellt kellett 
követni, ennek az ideálnak a jegyében vázolták  

Szellőzőnyílások a téglahomlokzaton

Lubango városközpontja a modernista Figurino do Huíla áruházépülettel és a Promontório magasházával
A nyugati homlokzat a bádogváros irányából Főtér, fiatalok
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fel a város szerkezetét – szerencsére, mert így 
lett Lubango az ország egyik legszebb, legzöl-
debb városa. A belváros a lisszaboni Baixa struk-
túráját követi: hosszú párhuzamos és rövid 
keresztutcák, travessák hálója. Az épületek stí-
lusán ott a ’40-es évek portugál építészeti ket-
tősségének lenyomata, vagyis a nemzeti és 
monumentális vonalat képviselő Português 
Suave és a formabontó nemzetközi moderniz-
mus itt is ugyanúgy együtt él, mint az egykori 
anyaországban. Az előbbit az alacsony beépíté-
sű lakóházak és hivatali épületek között kell 
keresni, az utóbbi a lakóházak közül helyenként 
kiemelkedő toronyházakra jellemző.

A függetlenség utáni polgárháború idején ezek 
a modern toronyházak mostoha sorsra jutottak, 
előbb csak tovább osztották a lakásokat egyre 
kisebb egységekre, majd fokozatosan megszűn-
tek, eltűntek az intenzív fenntartást igénylő ele-
mek, mint a felvonók vagy egész egyszerűen  
a nyílászárók. Mai állapotukban ezek a há- 
zak gyakorlatilag függőleges bádogvárosok.

A Promontório építésziroda által tervezett 
toronyház a legújabb magasépület Lubangóban. 
rendezési terv a szó általunk használt értel-
mében nincs, helyette a tervek egyéni elbírálás 
alá kerülnek, tömegvázlat és műszaki adatok 
alapján. Ha az utcában van már egy magasház, 

az határozza meg a közvetlen környék maximá-
lis magassági kótáját. itt volt, nem is egy, mert 
ez a bairro egy kialakult és stabilizálódott szö-
vetű városrész, közel a főtérhez, látótávolságra 
a legfontosabb modernista épületektől.

A megbízó az elmúlt évtized gazdasági fellen-
dülése által katalizált új életformához – a maga-
san képzett és nagyon elfoglalt alkalmazottak 
mindennapjaihoz – építtetett keretet: egy épü-
leten belül van minden funkció, lakás, irodák, 
valamint kereskedelem és szolgáltatás. A lakó-
egységek felülre, bank és boltok passzázsszerű-
en a földszintre, az irodák a kettő közé épültek,  
a saját parkoló a pinceszinten van.

Egyterű konyha-nappali a penthouse-szinten

Pillantás a hegyek felé

Hozzáférés a lakóhelyiségek felől az átszellőztethető  
homlokzati fal mögötti gépészethez

Kétszintes lakás nappalija
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Vezető tervező:
Promontório arquitectos (Pedro appleton)

Munkatárs:
Bruno Cardoso

Tervezés:
2010

Kivitelezés:
2013

Beépített összes alapterület:
5800 m2

Bekerülési költség:
5,5 millió euró

Alkonyati utcakép

Földszint: a passzázs hátsó kijárata

A lakások mérete sokféle, a garzontól a két-
szintes, ötszobás penthouse-ig széles skálán 
mozog. A legfelső szinten találhatók a mosószo-
bák és a jellegzetes, drótkerítéses szabadtéri 
ruhaszárító kalitkák, valamint a gépészeti helyi-
ségek. A házhoz saját generátor is tartozik, mert 
5-6%-os GDP-növekedés ide vagy oda, a 27 évig 
tartó polgárháború hatása még mindig érezhe-
tő, így viszont az épület áramellátása a városi 
infrastruktúrától független.

A barna homlokzat előképe a vernakuláris,  
Afrika szerte elterjedt építészeti elem, a vetett  

sártégla. Ezekből nincs két egyforma, egymás 
mellé helyezve sohasem zárnak szorosan, ez a 
tulajdonság eltúlozva, felnagyítva, volt az itt-ott 
megjelenő transzparens részek alapja. Mögéjük 
a légkondicionálók kerültek, a nyílások szerepe 
az átszellőztetés.

A belső terek nyersanyagai lehetőség sze-
rint helyiek: a benje-fa padló cabindai, a grá-
nit kőfelületek lubangóiak. Az angolai ipar 
néhány ágazata képes állandó minőséget ter-
melni, de számos részlet – alumínium nyílás-
zárók, kilincsek – portugál importból szár-

mazik azért, hogy megfeleljen a megbízó által 
támasztott igényeknek.

A fotókon jól látható ez az épületekre, a la- 
kókra és az országra-városra is jellemző minő-
ségi kettősség, a pontszerűen megjelenő jólét 
és a háttérben futó hétköznapi minimum. 
ráadásul az urbánus patchwork legegzotiku-
sabb elemét, a mamuíla népcsoport majdnem 
meztelen árusainak látványát hozzá kell kép-
zelnünk a lubangói utcaképhez, ugyanis a mo- 
torjaikra büszke fiatalokkal ellentétben nem 
hagyják magukat fényképezni.




