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Mi fán terem az a felújítás? A mûemlékvédelemben a felújítás igen pontosan definiált fogalom, mint dr. Fejérdy Tamás egyik örökségvédelmi kon-
ferenciánkon elmondta, „már helyreállított objektum ismételt jó állapotba hozása”. Ilyen értelemben is mutatunk be felújításokat: a Téma rovat-
ban csak ilyeneket találunk, valamennyi példaértékû. Ugyanakkor a címlapon is szereplõ felújítás egy olyan típusú renováció „csúcsa”, amire sok-
kal többször van szükség: a kulturálisan nem igazán jelentõs, átlagépületek energetikai és mûszaki felújítása – talán a „feljavító felújítás” lehet a
pontos megnevezése ennek a beavatkozásnak. Sok ilyenre lenne szükség, de eddig Magyarországon errõl az egy aktívház szintre hozott felújítás-
ról tudunk. Az itt bemutatott külföldi felújítások megint kicsit mások, és nem véletlenül díjnyertesek. A spanyol templomrom hasznosítása jó pél-
da arra, hogy régi és új együttélése sokkal magasabb értéket is létrehozhat, mint amit akár a régi középszer visszaépítése, akár a régi elpusztítása
utáni új építés jelenthet. A bázeli épület is olyan probléma jó megoldása, amivel városainkban sokszor találkozunk: a régi, kicsi, de míves épület
olyan míves folytatása, ami nem akar sem túlzottan különbözni, sem a régit eltagadni, egyszerûen az, ami. A Mecanoo épülete pedig egy park re-
habilitációja, egy mesterséges lombozat létrehozása Tajvanon, áramló terek izgalmas újraalkotásával. Az itt látható fotón nem felújítás, hanem új-
raépítés zajlik (a Fõõrség épülete), ami persze a Budai Vár együttese szempontjából – mint az egészbõl hiányzó egyik elem pótlása – helyreállítás-
nak is tekinthetõ, kis jóakarattal az egész várpalota felújítása részének nevezhetõ. Nem úgy a tervezett Pénzügyminisztériumi épület a Szenthá-
romság téren, ahol a „már helyreállított objektumot” nem „jó állapotba”, hanem – egyfajta „eredeti”, de a történeti környezete értékeire negatív
hatású – rossz, csúf állapotba kívánják hozni Kallina Mór kevéssé sikerült épületének visszaalakításával és jelentõs mértékû visszaépítésével. Ez te-
hát nem „felújítás”. Inkább afféle „leújítás” lesz. Talán még nem késõ átgondolni.
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Hiába esett olyan sok szó a hatályba lépésük óta el-

telt 5 évben a CPR rendeletekrõl, alkalmazásukról

és a velük járó felelõsségekrõl, jelentõségük és ki-

hatásuk a részletképzések kötöttségeire a mai na-

pig nem vált közismertté. Az alábbiakban e kötött-

ségek megismerésében nyújtunk segítséget, illetve

bemutatjuk a tervezõk és kivitelezõk rendelkezésé-

re álló lehetõségeket is.

Építménybe beépítésre szánt építési termék*
(és/vagy készlet**) minden releváns (és/vagy
jogszabályban elõírt) elvárt mûszaki teljesít-
ményét tervdokumentációban (vagy tervek hi-
ányában építési szerzõdésben) kell rögzíteni
(275/2013 Korm. rendelet 4. § (1) bek.). Épí-
tési termék/készlet építménybe történõ beépí-
tésének általános feltétele, hogy az adott ter-
mék/készlet teljesítményadatai ismertek (iga-
zoltak) legyenek és megfeleljenek a rá vonat-
kozóan (tervdokumentációban vagy szerzõ-
désben) meghatározott elvárt (vagy jogsza-
bályban elõírt) mûszaki teljesítményértékek-
nek (275/2013 Korm. rendelet 5. §).

A hõszigetelt homlokzati bevonatrendsze-
rek (a továbbiakban: Rendszerek) egyik leg-
többet emlegetett teljesítményadata az
54/2014. BM. rendelet (OTSZ) 26. §-a által
elõírt homlokzati tûzterjedési határérték kö-

vetelmény (mely az épület szintszámától füg-
gõen legalább 15 vagy 30 vagy 45 perc le-
het). Ennek a követelménynek a teljesülését
fõ szabályként az MSZ 14800-6 számú szab-
vány szerinti vizsgálattal igazolhatják a szük-
séges akkreditációval rendelkezõ vizsgálóinté-
zetek (például ÉMI KHT, TÜV Rheinland
Kft.). A vizsgálóintézeti igazolás (Nemzeti
Mûszaki Értékelés, közkeletû nevén: Rend-
szerengedély) minden esetben a megvizsgált
Rendszer (modell) teljes egészére (az anyag-
minõségek, a rendszerfelépítés és a részlet-
képzés együttesére) vonatkozik. Ez az össze-
függés kötelezõ kapcsolatot teremt a (minõsí-
tett) Rendszer és a hozzá tartozó részletkép-
zés között.

A vizsgálati modellek a hõszigetelt homlok-
zati bevonatrendszerek (idegen rövidítéssel:
ETICS) kialakítására vonatkozó Uniós Irány-
elv (ETAG 004 - Guideline (…) of External
Thermal Insulation Composite Systems with

Rendering) szabta kereteken belül a gyártók
(„rendszergazdák”) saját belátása szerint (a
mozgásteret szabadon kihasználva) alakítha-
tók ki, így azok sok apró – de adott esetben
fontos – részletkérdésben eltérnek egymástól.
Éppen ezért nem lehet (nem is sikerült) egy-
ségesíteni a tárgyi részletképzések megoldása-
it.

Fentiek alapján fontos megérteni, hogy a
címben érintett részletképzések kidolgozására
vonatkozó tervezõi szabadság csak az érintett
(vizsgálattal igazolt, vagyis minõsített) Rend-
szerek közül történõ választásra korlátozódik:
a Rendszer (anyagminõség) megválasztásával
a hozzá tartozó részletképzés kötötté válik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az
OTSZ (54/2014. BM. rendelet) több, jellegé-
ben eltérõen kialakítandó megoldást különít
el:

10 cm-t meg nem haladó hõszigetelés vas-
tagság esetén nem szükséges tûzvédõ sáv

T E R M É K E K

4

Ablakbeépítés – korlátok és lehetõségek a csatlakozó hõszigetelt hom-
lokzati bevonatrendszer szempontjából
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(vagyis kõzetgyapot) alkalmazása a nyílás
környezetében (54/2014. BM. rendelet 25. §
(4) bek.) (1. ábra);

10 cm vastagság fölött pedig a nyílászáró
síkjának megválasztásától függõen is különbö-
zõ eseteket nevez meg: 

falsíkban vagy falsíkon belül beépített nyí-
lászáró esetén csak a nyílás felett (nyíláson-
ként úgynevezett szemöldöksávként, vagy a
nyílások felett az épületen egybefüggõen kör-
befutó övpárkányszerû sávként) szükséges a
tûzvédõ sáv (vagyis kõzetgyapot) alkalmazása
(54/2014. BM. rendelet 25. § (4) bek. a) és
b) pontok) (2. ábra);

falsík elé épített nyílászáró esetén pedig
nyílásonként kötelezõen, a nyílást teljesen
körbevevõ módon szükséges a tûzvédõ sáv ki-
alakítása (54/2014. BM. rendelet 25. § (5)
bek.) (3. ábra).

A tûzvédõ sáv nélkül kialakított, vagyis – a
nyílás körül is mindenütt és a teljes homlok-
zaton – kizárólag éghetõ hõszigetelést tartal-
mazó Rendszerek esetén a tûzterjedési köve-
telménynek megfelelõ tûzeseti tartósságot (az
éghetõ hõszigetelés tûzterhelés hatására tör-
ténõ eltûnését követõen) kizárólag a vakolati
zárórétegek megerõsítése, az úgynevezett
bandázsolás (vagyis a nyílás pereme mentén
körbefutó sávban a falra ragasztott és a káván
körbefuttatott hálóerõsítésû vakolatréteg) ké-
pes biztosítani. A bandázsolás a különbözõ
vizsgálati modellekben nagyon különbözõ vo-
nalvezetéssel és akár a kõzetgyapot tûzvédõ
sávval kombinálva is elõfordulhat. Fontos
azonban megérteni, hogy ezek a falsíkra ra-
gasztott (a hõszigetelés mögé behajtott) vako-
latrétegek vonalmenti hõhidat képeznek a
nyílás körül (ráadásul bonyolítják a kivitele-
zést és ezáltal növelik a szükséges munkaidõt
és drágítják a munkadíjat is), ezért lehetõség
szerint érdemes olyan (minõsített) rendszer-
megoldást keresni, amellyel ezek alkalmazása
elkerülhetõ.

Tûzvédõ sáv alkalmazásakor a helyzet meg-
változik: a tûzvédõ sávban ugyanis kizárólag
„Nem éghetõ” besorolású (némileg ugyan drá-
gább) hõszigetelõ anyag alkalmazható. A tûz-
védõ sávval kialakított esetekben a szabvá-
nyos tûzterhelésnek ellenálló hõszigetelés ön-
magában is képes segítséget nyújtani a Rend-
szernek a tûzterhelés elviselésére, így – amely
Rendszereknél a vizsgálat ezt igazolja – lehe-

T E R M É K E K
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tõség van a bandázsolás elhagyására, ami op-
timálisabb részletképzést tesz lehetõvé (meg-
szûnik a vakolatréteg hõszigetelés mögé haj-
tása miatti vonalmenti hõhídhatás, a részlet-
képzés gyorsabban és egyszerûbben kivitelez-
hetõ).

Fentiek alapján már megérthetõ, hogy az
építményekre vonatkozó alapvetõ követelmé-
nyek teljesülésével kapcsolatos (például ener-
getikai, páratechnikai, zajvédelmi és a tartós-
sággal összefüggõ stb.) ismereteken túl az ed-
dig megszokottnál részletesebb tájékozódás
szükséges az adott épület minden érintett
részletére alkalmas Rendszer és a hozzá tarto-
zó részletképzés kiválasztásához.

Milyen lehetõségeket kínál ebben a

helyzetben a Sto?

Mindegyik, OTSZ-bõl levezethetõ változatra
rendelkezünk minõsített (a lehetõ legegysze-
rûbb kialakítású és a legkevesebb kompro-
misszumot tartalmazó) megoldással.

Éghetetlen hõszigetelésû rendszerek:
A teljes egészében éghetetlen hõszigetelés-

sel készülõ rendszerek (például a kõzetgyapot
hõszigetelésû StoTherm Mineral, vagy az itt-
hon kevésbé ismert ásványi habkõ hõszigete-
lésû StoTherm Cell) Európai Mûszaki Értéke-
lésekkel rendelkeznek és optimálisan egysze-
rû részletképzéssel alakíthatók ki (4.a, 4.b,
4.c ábra). Ezek a rendszerek tûzbiztonság
szempontjából bármilyen szigorú követel-
mény esetén használhatók (az OTSZ sem tá-
maszt velük szemben semmilyen további –
például tûzterjedési – követelményt), bár ke-
vésbé kedveltek, mint az olcsósága miatt el-
terjedt polisztirolos rendszerek.

Éghetõ (konkrétan polisztirol) hõszigetelé-
sû rendszerek (mindegyik változatban 45 per-
cet meghaladó tûzterjedési határértékkel):

Legfeljebb 10 cm hõszigetelés vastagságig
alkalmazható a tisztán polisztirol hõszigetelé-
sû, kõzetgyapot tûzvédõ sáv nélküli megoldás
(StoTherm Vario 1. rendszerváltozat), a káva
mentén a homlokzati hõszigetelõ lap egyszerû
U-alakú bandázsolásával. Ebben az esetben a
tûzvédelmi követelmények biztosítása érdeké-
ben szükség volt a kivitelezés minimális mér-
tékû bonyolítását és a bandázs vonalmenti
hõhidasságát eredményezõ kompromisszum-
ra. Ennél a változatnál a kávában is alkalmaz-
ható (legfeljebb 2 cm vastagságú) polisztirol,

vagy tetszõleges vastagságú kõzetgyapot hõ-
szigetelés (5. ábra).

A kõzetgyapot tûzvédõ szemöldöksávval
vizsgált rendszerfelépítés (StoTherm Vario 2.
rendszerváltozat) 20 cm hõszigetelés vastag-
ságig ÉS falsíkba (vagy kávába) épített nyílás-
záró esetén alkalmazható, optimálisan egysze-
rû (bandázsmentes) kivitelezéssel és a
bandázsolás vonalmenti hõhídhatásától men-
tesen (6. ábra). A káva hõszigetelési igénye
esetén fontos részletkérdés, hogy ennél a vál-
tozatnál a kávában kizárólag nem éghetõ
(például kõzetgyapot) hõszigetelés alkalmaz-
ható.

Falsík elé konzolozott nyílászárónál
(és/vagy 20 cm feletti hõszigetelés vastagság
esetén) a nyílás körül teljesen körbefutó tûz-
védõ sáv kialakításával vizsgált rendszerfel-
építés (StoTherm Vario 3. rendszerváltozat és
StoTherm Classic 1. rendszerváltozat, vala-
mint a kétrétegû hõszigetelést tartalmazó
(felújító) rendszerek: StoTherm Vario Auf-
doppelung és StoTherm Classic Aufdoppe-
lung) tetszõleges (akár 40 cm összvastagsá-
gú) hõszigetelés esetén is alkalmazhatók. A
káva hõszigetelési igénye esetén a kávában
ezeknél a változatoknál is kizárólag nem ég-
hetõ hõszigetelés alkalmazható. A falsík elé
konzolozott nyílászáróval történõ kialakítás-
nak a fõ mûszaki kérdése a nyílászáró külsõ
oldali szélzáró gallér (népszerû nevén az
EPDM-gallér) rögzítettségének megoldása és
ezzel összefüggésben a gallér vonalvezetésé-
nek újragondolása volt. (A megszokott megol-
dással az eltérõ síkban elhelyezkedõ tok és a
falsík között – a mögé helyezett hõszigetelés
felett – ferdén átvezetett gallér éppen abban a
sávban lehetetlenítené el a hõszigetelés rögzí-
téséhez szükséges stabil alapfelületet, amelyre
az OTSZ elõírása szerinti 20 cm széles tûzvé-
dõ sáv éghetetlen hõszigetelését rögzíteni
kell, így megoldást kerestünk a gallér stabil
alapfelületre történõ teljes felületi ragasztásos
rögzítésére) (7. ábra).

Végül egy örömhír a tervezõ kollégák szá-
mára: egy konkrét termék (Rendszer) megne-
vezése végtelen egyszerûsítésre ad lehetõsé-
get (így óriási segítséget nyújthat) a tervdo-
kumentáció összeállításában. A jogszabály
szerint ugyanis egy egyértelmûen beazonosít-
ható termék (Rendszer) pontos nevének meg-
adásával egyszersmind az adott termék

(Rendszer) összes (egyébként a gyártók által
nyilvánosságra hozott és így bárki számára
szabadon hozzáférhetõ) teljesítményadata
egyúttal megadottnak tekinthetõ, azokat ezen
felül már nem kell összegyûjteni és a doku-
mentációban külön közölni! (275/2013 Korm.
rendelet 4. § (3) bek.)

Molnár Zoltán Péter 

okl. építészmérnök, tervezõi tanácsadó, Sto Építõanyag Kft.

[1] 10 cm-t meg nem haladó hõszigetelés vastagság esetén nem

szükséges tûzvédõ sáv alkalmazása a nyílás környezetében

[2] 10 cm-nél vastagabb hõszigetelésnél, falsíkban vagy falsíkon

belül beépített nyílászáró esetén csak a nyílás felett szükséges

tûzvédõ sáv kialakítása

[3] 10 cm-nél vastagabb hõszigetelésnél, falsík elé épített

nyílászáró esetén nyílásonként kötelezõen, a nyílást teljesen

körbevevõ módon szükséges a tûzvédõ sáv kialakítása

[4] A teljes egészében éghetetlen hõszigeteléssel készülõ Sto

rendszerek Európai Mûszaki Értékelésekkel rendelkeznek és

egyszerû részletképzéssel alakíthatók ki

[5] Legfeljebb 10 cm hõszigetelés vastagságig alkalmazható a

tisztán polisztirol hõszigetelésû, kõzetgyapot tûzvédõ sáv

nélküli megoldás, a káva mentén a homlokzati hõszigetelõ lap

egyszerû U-alakú bandázsolásával

[6] A kõzetgyapot tûzvédõ szemöldöksávval kialakított rendszer-

felépítés 20 cm hõszigetelés vastagságig ÉS falsíkba épített

nyílászáró esetén alkalmazható

[7] 20 cm feletti hõszigetelés vastagságnál a nyílás körül teljesen

körbefutó tûzvédõ sáv kialakításával készülõ rendszer
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2015 júniusában a Fatra a.s. technikusai fel-
kérést kaptak a DOX Kortárs Mûvészeti Köz-
pont részérõl egy atipikus homlokzati rend-
szer kidolgozására. A tervezés során az építé-
szeti inspirációt a Details magazinban publi-
kált, franciaországi „Le temps machine” (Idõ-
gép) projekt adta. A cél olyan egyedi homlok-
zat megalkotása volt, amely megjelenésében a
gombokkal behúzott kárpitozású kanapékra
emlékeztet – megvalósításához pedig igen
merész módon a tetõkön alkalmazott Fatrafol
PVC-P lemezeket használták.

A megfelelõ konstrukció kidolgozásához a
kollégák nagyméretû modelleket készítettek,
melyeken a megoldásokat tesztelni tudták. Az
elsõ modellt 1,5 mm vastag, poliészter háló-
val erõsített Fatrafol 810/V lemezzel fedték,
RAL 7040 (világosszürke) színben. A lemezt
raszterben osztott Fatranyl fóliabádoggal rög-
zítették, melyre a Guardianweld technológiá-
jával pontszerûen hegesztették az anyagot. Az
elkészült minta bár homlokzatburkolatként
megállta a helyét, esztétikailag mégsem felelt
meg az elvárásoknak. A második kísérletben
már üvegszövettel erõsített Fatrafol 818/V-UV
lemezeket használtak, illetve elhagyták a fó-
liabádogot és helyette a Guardianweld
rögzítõpontjait alkalmazták. Esztétikailag ez a
megoldás sem bizonyult megfelelõnek, de az
is kiderült, hogy a kisebb nyúlással rendelke-
zõ lemezek nem alkalmasak a feladatra. Az
eredmények fényében a Fatra a.s. szigetelõ-
csapata bevonta anyacégét is a fejlesztésbe.

A futurisztikus „kárpitozott” homlokzat har-
madik és jelentõsen nagyobb modellje 2017
márciusában született. Az új megközelítés
szerint a PVC lemezek rögzítését ragasztott
menetesszárak és az induktív hegesztés kom-
binációjával oldották meg, ezzel elegáns és
megbízható választ adva a problémára. A ter-
vezés során a rendszer minden paraméterét
újra kellett számolni, hiszen a Fatrafol leme-
zek immár nem csupán esztétikai funkciót lát-
tak el, hanem a homlokzat védelmérõl is gon-
doskodniuk kellett. Ez a megoldás mindenki-

nek elnyerte a tetszését, és 2017 júliusában
elkezdõdött a homlokzatburkolat megvalósí-
tása, ami 2018 tavaszára be is fejezõdött.

Ma már bárki gyönyörködhet a napajedlai
gyártó vízszigetelõ lemezeibõl készült rendha-
gyó homlokzat mûszaki és építészeti egyedi-
ségében. Bár a DOX homlokzata igazán egye-
di megjelenést kapott – hála a projekt elõké-
szítése során végbement intenzív együttmûkö-
désnek az építészek, illetve a gyártók és fej-
lesztõk között –, a befektetett munka és a fel-
merült nehézségek alapján nem várható, hogy
ez az alkalmazás a mindennapok gyakorlatá-
ban is elterjedne. Ennek ellenére megerõsítést
nyert, mennyire sokszínûen alkalmazhatók a
Fatrafol vízszigetelõ lemezei.

Fatra Izolfa Zrt., Nagytarcsa

[1] A homlokzatburkolathoz 1,5 mm vastag, hagyományos szür-

ke színû Fatrafol 810/V lemezre esett a választás, melynek fel-

sõ felülete UV álló és a szélsõséges idõjárás sem károsítja

[2] A lemez megerõsítéséhez használt PES háló lehetõvé teszi az

egy rétegben alkalmazott lapostetõszigetelõ-anyag mechani-

kai rögzítését és növeli a szakítószilárdságát

Kárpitozott homlokzat
DOX Kortárs Mûvészeti Központ, Prága
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Szigorúság és egymásba fonódó terek jellemzik azt

a zeneiskolát, amelynél a Baukooperative építész-

iroda megkísérelte megalkotni a zene tisztaságát

visszatükrözõ és a tanulás szolgálatába állított isko-

laépület új példáját. A cél megvalósításához egy-

szerû, tiszta színeket és rengeteg természetes fényt

használtak eszközként, melyet elsõosztályú anya-

gokkal és tetõtéri ablakokkal, fénycsatornákkal biz-

tosítottak. Az eredmény egy kortárs megoldásokat

felvonultató, mégis otthonos épület lett.

Az alsó-ausztriai kisváros, Weissenbach ze-
neiskolájának felújítása és bõvítése során a
Baukooperative csapata felismerte, hogy az
igazán jó zeneiskolának nem csak kiváló
akusztikával kell rendelkeznie, de olyan te-
rekbõl kell felépülnie, amelyek elég nagyok a
hang terjedéséhez és a közönség leültetésé-
hez, ugyanakkor figyelmünket semmi nem te-
reli el a zenérõl. Így alakult ki a már meglévõ,
szigorú szerkesztésû iskolából összekapcsolt
terekbõl álló, különleges fényviszonyokkal bí-
ró épület.

A merev, középtengelyes szimmetriára
szerkesztett homlokzatot a nyolc szabályos,
4:1-es arányú szalagablak és a markáns
koronázópárkány uralja. A homlokzat síkjából
kissé kiugratott bejárat – amelynek elõtetõje
épp az épület magasságának felére esik – né-
mi dinamizmust ad az épületnek. Ezt a hori-
zontális merevséget a bõvítés során jó érzék-
kel oldották fel az épület hátsó traktusában
egy kétszer megtört félsátortetõvel, amelynek
szürke oromfala élesen elkülöníti a fõépület-
tõl, egyben össze is köti azt a csarnokszerû
melléképülettel. A különbözõ épületrészeket a
hátsó traktus felé végigfuttatott, egyszerû elõ-
tetõ köti össze, amelynek szürke, karcsú tartó-
oszlopai reflektálnak a fölé magasodó orom-
falra. Alatta a teljes falfelületre feszített üveg-
ajtórendszer enged betekintést a belsõ térbe,
de össze is köti azt a külsõvel – így sikerült
bentrõl nézve az öreg platánfát mintegy ke-
retbe foglalni, szinte beemelni az épületbe.
Ezzel a megoldással egyfajta természetközeli-
ség-érzetet kölcsönözve a használóknak. 

Számos kutatás szól arról, hogy a napfény
mekkora szerepet játszik a tanulási képessé-
gek fejlesztésében. Mivel tehát a természetes
fény hozzájárul a gyerekek fizikai és mentális
fejlõdéséhez, rendkívül fontos, hogy az épü-
let, amelyben tanulmányaikat folytatják, biz-
tosítsa a megfelelõ körülményeket és pozití-
van befolyásolja teljesítményüket. Ezt szem
elõtt tartva a tervezõk amellett, hogy e zene-
iskola bõvítésénél külön figyelmet fordítottak
a lehetõ legjobb bevilágításra, megnyugtató,
otthonos hely létrehozására is törekedtek, hi-
szen a gyerekek így szívesebben töltik itt ide-
jüket.

Az új épületrész régihez közvetlenül és
szervesen kapcsolódó részében világos, kikap-
csolódásra és tanulásra is alkalmas teret al-
kottak. Nagyon egyszerû, tiszta színezést vá-
lasztottak annak érdekében, hogy figyelmün-
ket a benne lévõkre és a zenére tereljék. Min-
den falat a fehér, a padlót a fa természetes
színe, míg a födémeket és a tetõszerkezetet a
szürke különbözõ árnyalatai jellemzik. E hár-

Világos terek a tiszta zenéért
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masság minden helyiségben jelen van, ezáltal homogén, egybefüggõ jel-
leget adva a tantermek és folyosók sorának, amit a számos pontról be-
áramló természetes fény fog össze és az épületet használó tanárok, diá-
kok töltenek meg színnel és élettel. 

A félnyeregtetõ alatti tér vált az iskola legizgalmasabb építészeti meg-
oldásainak helyszínévé. A tetõ alacsony hajlásszögû szakaszára alul
VELUX fénycsatornák, felül lapostetõs felülvilágítók, míg a meredekebb
felületére szabálytalanul elhelyezett, hatalmas VELUX tetõtéri ablakok
kerültek. Az itt elhelyezett közös terek szabadon használhatók és rugal-
masan alakíthatók, a gyerekek itt játszhatnak, leülhetnek beszélgetni, de
a tanórák tantermekbõl való kimozdításának helyszínévé is válhatnak.

A tervezõk tudatosan választották a VELUX tetõtéri ablakokat és fény-
csatornákat, hiszen a tisztaság, a fény és az otthonosság triászának meg-
teremtéséhez a lehetõ leghatékonyabb hõszigetelõ és fényáteresztõ tu-
lajdonságokkal rendelkezõ termékekre volt szükség. Az építészek által
elképzelt utat pedig igazolni látszik a használók elégedettsége és lelke-
sedése.

VELUX Magyarország Kft., Budapest (x)

[1] A kialakított épületegyüttes szervezõ eleme a mindent átható természetes fény, a folyamatosan

változó, dinamikus fényhatások, amit VELUX tetõtéri ablakok és fénycsatornák segítségével valósí-

tottak meg az épületben

[2] A teljes belsõ téren a funkcionalizmus és az egyszerûségre való törekvés érhetõ tetten, s bár hori-

zontális hangsúlya a belsõ téren is uralkodik, ezen a korlátok függõleges pálcái sokat lazítanak

[3] A félnyeregtetõ alatt elhelyezett közös terek kiemelkedõen világosak és otthonosak lettek, mivel

pedig a nagy felületet a szürke különbözõ árnyalataival burkolták, sajátosan játékos atmoszférát si-

került létrehozni
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A Terrán Tetõcserép Gyártó Kft. világszínvo-
nalú gyártástechnológiájának, illetve a kiváló
minõségû alapanyagoknak köszönhetõen a
Terrán beton tetõcserepek vízzáróak és méret-
pontosak, nem deformálódnak, ezáltal tökéle-
tesen illeszkedõ héjazat kialakítását teszik le-
hetõvé, ami fontos feltétele a vihar- és fagyál-
lóságnak. 

A tetõfedés készítésekor a legnagyobb gon-
dot nem az általános mezõk kialakítása okoz-
za, hanem az egyéb szerkezetekhez való csat-
lakozások szakszerû elkészítése. A fedés meg-
bízhatósága érdekében különös odafigyelést
és körültekintést igényel az eresz, él, gerinc,
vápa, fal- és kéményszegély csomópontjainak
megoldása, valamint a megfelelõ tetõfólia ki-
választása – és a tökéletes fedés kialakítása
érdekében komplett rendszerben érdemes
gondolkodni.

A vápa kialakítása

A vápa (tetõhajlat) kivitelezése az egyik leg-
bonyolultabb részlet a tetõn. A vápalemez a
vizet az ereszcsatornába vezeti, kialakítása
bádogozással, acél- vagy alumíniumlemezek-
kel történik. Kiemelten fontos, hogy a vápale-
mezt még a fóliaterítés elõtt beépített teljes
felületû aljzatra kell feltenni. A vápa vízterhe-

lése általában igen jelentõs, hiszen mindkét
csatlakozó tetõfelületre érkezõ csapadékot ez
a szerkezet vezeti le az ereszig, éppen ezért
elengedhetetlen a tetõfelület vízzáró csatla-
koztatása, beleértve a nem látható szerkezete-
ket is (például alátétfólia). Az alátéthéjazat
vonalvezetését úgy tanácsos megoldani, hogy
a fólián esetenként megjelenõ nedvesség aka-
dálytalanul lejuthasson az ereszvonalig, ahol
le tud cseppenni a szerkezet károsítása nél-
kül. A vápalemez hõmozgását is lehetõvé kell
tenni, ezért a rögzítését rögzítõfércekkel (úgy-
nevezett hafterekkel) kell megoldani a vápa-
lemez átlyukasztása nélkül. A hornyolt csere-
pekbõl készíthetõ egyrétegû fedés esetén az
aláfektetett vápát alkalmazzuk, ami azt jelen-
ti, hogy a mindkét oldalról érkezõ cserépfedés
egy fémlemezre fed rá. A cserépfedések nem
érhetnek le a vápa tengelyéig, hogy a levelek,
egyéb szennyezõdések el tudjanak távozni a
tetõrõl. A cserép és a fémlemez közötti héza-
got pedig vápatömítõvel kell tömíteni.

Elsõdlegesen a mûszaki szempontokat java-
solt mérlegelni, hiszen a legkisebb hiba is je-
lentõs épületkárhoz vezethet, ezért kerülen-
dõk a kevésbé UV álló mûanyagok és gumik.
A legmegbízhatóbb megoldás jó minõségû
fémlemezbõl készül. A gyártók rendszerében

megtalálhatók azok a bevonatos fémlemezek,
amelyekkel tartós és nem mellesleg esztétikus
vápa készíthetõ.

Az eresz szakszerû kialakítása

A vápához hasonlóan az eresznek is kiemelt
szerepe van, hiszen amellett, hogy elvezeti a
csapadékot, a tetõ szellõzésében is fontos fel-
adatot lát el. 

Az eresz fogalmába nemcsak az ereszcsa-
torna, hanem a tetõszerkezet szarufavég ki-
alakításának minden részlete is beletartozik,
ideértve a deszkázatot, a beszellõzést, az
ereszpallót vagy az ereszlécet, valamint az
ereszcsatorna-rendszert is.

A megfelelõ ereszcsatorna-rendszer kiépíté-
sekor több feladat is elengedhetetlen: kialakí-
tani a legalsó cserépsor teherbíró tartószerke-
zetét, levezetni a vizet a cserépfelületrõl az
ereszcsatornára, de a tetõfólián összegyûlõ
nedvességet is rá kell vezetni a cseppentõle-
mezre, hogy onnan lecseppenhessen.

Kiemelten fontos a héjazat alatt lévõ
légréteg(ek)et épületfizikai megfontolások mi-
att átszellõztetni. A légrés beszellõzése min-
den esetben az ereszképzésnél a tetõ pere-
mén, a cseppentõlemez felett történik. A leve-
gõ áramlása, kiszellõzése szellõzõcserepek el-

T E R M É K E K
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A tetõ legérzékenyebb részei a részletmegoldások
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helyezésével biztosítható. Az átszellõztetett
légrés megfelelõ méretû beszellõzõ kereszt-
metszetén keresztül mozgó levegõ gondosko-
dik arról, hogy a pára távozzon a fedés alól,
ezáltal a lécezés élettartama kellõen hosszúvá
válik. Minden esetben meg kell akadályozni,
hogy a madarak, rágcsálók, rovarok bejussa-
nak a cserép alá, ez szellõzõrács vagy
lezárófésû elhelyezésével oldható meg.

A kivitelezési típushibák megelõzhetõk, ha
a www.acskereso.hu oldal segítségével megfe-
lelõ szakembereket kérünk fel a tetõrendszer
felépítéséhez. Az egyik gyakori hiba, hogy
amennyiben az ereszlambériát, illetve -desz-
kázatot nem a szarufavégbe süllyesztik (stati-
kai okokból vagy más okból), akkor vízzsák
jöhet létre a fólia felületén, illetve túlságosan
leszûkülhet a beszellõzõ keresztmetszet. Ezt
célszerû már a tervezés során méretezéssel el-
lenõrizni. A másik típushiba, hogy a tetõfóliát
mindenáron az ereszcsatornába próbálják
beerõltetni. Erre semmi szükség, hiszen a fóli-
án megjelenõ nedvesség normál hajlásszögnél
nem lesz olyan mértékû, amit feltétlenül el
kell vezetni. Az esetek döntõ többségében
megengedhetõ, hogy a lecsapódott nedvesség
a cseppentõlemezrõl cseppenjen a talajra vagy
az ereszcsatornába.

A tetõfólia kiválasztása

A tetõfólia akadályozza meg, hogy a külsõ
nedvesség és a lecsapódó pára bejusson a te-
tõtérbe. Mára a szakemberek egyöntetû véle-
ménye az, hogy a tetõfólia rendkívül fontos és
kihagyhatatlan része a tetõnek. 

Érdemes rendszerben gondolkozni – így az
adott igénynek legmegfelelõbb, rendszerkom-
patibilis, hosszú élettartamú megoldás kapha-
tó. A tetõfedõanyag-gyártók a saját terméke-
ikhez illeszkedõ megoldásokat kínálnak, és –
a kommersz fóliáktól eltérõen – garanciákat is
vállalnak. A tetõfóliának vízzárónak, páraát-
eresztõnek és megfelelõ szakítószilárdságúnak
kell lennie. A gyártók a termék csomagolásán
feltüntetik a különbözõ mûszaki tulajdonságo-
kat. Bizonyos esetekben (például tetõtér-
beépítésnél is) nagyon fontos a fólia páraát-
eresztõ képessége, az úgynevezett Sd érték. A
kisebb Sd érték jobb páraáteresztõ képességet
takar, de nem feltétlenül jelent összességében
is jobb minõségû terméket.

A szerkezet rétegrendjét javasolt páratech-
nikailag méretezni, igazolni, hogy a szerke-
zetben nem történik páralecsapódás. Techni-
kailag hibás rétegrendnél vagy a hibás kivite-
lezésnél vizesedés, penészedés következhet
be, csökkenhet a hõszigetelõ teljesítmény, ál-
lagvédelmi problémák léphetnek fel, súlyos
esetben akár a szerkezet állékonysága is ve-
szélybe kerülhet.

A tetõ alatt fokozott szárazsági követel-
ménynek kell megfelelni, hiszen a padlás
vagy a tetõtér hõszigetelésébe minimális
mennyiségû nedvesség sem juthat. Ennek az
elvárásnak a szakszerûen elhelyezett, minõsé-
gi tetõfóliával felelhetünk meg, ami az egész-
séges lakókomforthoz is nagyban hozzájárul.
Amennyiben nem az adott feladathoz megfe-
lelõ megoldás készül el, vagy idõ elõtt tönkre-
megy, a csere elkerülhetetlen. A tetõfólia cse-
réje pedig csak a cserépfedés és lécezés teljes
eltávolításával valósítható meg, ami jelentõs
költséggel jár.

A Terrán által forgalmazott összes tetõfólia
a legjobb, W1 vízzárósági osztályba tartozik.
A Terrán széles tetõfólia kínálatában bármely
hajlásszögtartományra található megoldás.

Terrán Tetõcserép Gyártó Kft., Bóly

[1] A fedés megbízhatósága érdekében különös odafigyelést és

körültekintést igényel az eresz, él, gerinc, vápa, fal- és kémény-

szegély csomópontjainak megoldása, valamint a megfelelõ te-

tõfólia kiválasztása

[2] A megfelelõ ereszcsatorna-rendszer kiépítésekor több feladat

is elengedhetetlen: kialakítani a legalsó cserépsor teherbíró

tartószerkezetét, levezetni a vizet a cserépfelületrõl az eresz-

csatornára, de a tetõfólián összegyûlõ nedvességet is rá kell

vezetni a cseppentõlemezre, hogy onnan lecseppenhessen
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Az épületek tartószerkezeteinek megválasztá-
sa, méretezése egyidõs magával az építés tör-
ténetével – ma már ez olyan szintre jutott,
hogy mérnöki precizitással lehet a tartószer-
kezeteket a meghatározott igénybevételeknek
megfelelõen méretezni. Erre szükség is van,
hiszen nem engedhetjük meg magunknak,
hogy feleslegesen túlméretezett szerkezeteket
építsünk, értelmetlen kiadásokat okozva, mint
ahogy a testi épségünket veszélyeztetõ, de
költséghatékony tartókat sem lehet létesítünk.
Abban, hogy mi lesz az ideális megoldás,
szabványok egész sora ad eligazítást. Az
Eurocode szabványsorozat igen széles hatókö-
rû és terjedelmes mennyiségû tudásanyag, va-
lamennyi általánosan használatos építõanyag-
ra/építési technológiára – köztük a falazott
szerkezetekre is – fogalmaz meg méretezési
elveket, képleteket, elõírásokat.

A falazott szerkezetekkel dolgozók munká-
ját megkönnyítendõ, a Wienerberger Zrt. tá-
mogatásával, a Mûegyetem Szilárdságtani
Tanszéke elkészítette a falazott szerkezetek
Eurocode szerinti méretezését támogató Fala-

zott tartószerkezetek – Tervezés az Eurocode
alapján címû segédletet. A hiánypótló kiad-
vány összegyûjti az alapvetõ elveket, lépésrõl
lépésre végigveszi a normál hõmérsékletre
történõ méretezést befolyásoló tényezõket, ki-

tér a földrengés- és tûzbiztos tervezés részle-
teire. A kiadvány – a tanulmányaikat folytató
mérnökhallgatók mellett – hasznos segítsége
lehet valamennyi tartószerkezeti tervezõnek,
valamint a kisebb léptékû épületek statikájá-

val foglalkozó építészeknek is. A kiadvány
megvásárolható a BME-n és a
Wienerbergernél.

A méretezés mellett számos esetben fontos
az eredmény hatóság számára is megfelelõ
módon történõ dokumentálása. A falazott
szerkezetek emelt hõmérsékletû igénybevétel-
nek (magyarul tûzhatásnak) való megfelelését
igazolni elengedhetetlen az épület használat-
ba vételéhez. Ennek az igazolásnak a szaksze-
rû elkészítésében segít a Wienerberger Zrt.
Tûzvédelem téglával, egyszerûen címû kiad-
ványa, mely az Eurocode ide vonatkozó alap-
vetõ tudásanyagán túl a teljes folyamatot is
végigvezeti, illetve ad igazolósablont a
falazóelemekhez. A kiadvány ingyenes, letölt-
hetõ a Wienerberger weboldaláról vagy postai
úton is igényelhetõ.

Információ a kiadványokról az info@
wienerberger.hu címen kapható.

Wienerberger Téglaipari Zrt., Budapest
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Akkor: 

Az Alföldet kelet-nyugat irányba szelõ Körös
holtágának lomha ívéhez simul a 19. század-
ban alapított szarvasi arborétum kertje. Len-
tebb a városka fõutcája egy hídon fut át erre
a partra –, mérnöki nyugodtsággal metszi
felül a holtág nagy kanyarulatát. Mellette az
Erzsébet liget facsoportjai közt szélesedõ ta-
lapzatú, sudár törzsû fákra lelünk: amerikai
mocsárciprusok állnak a vízben. A híd lábánál
hasonló formavilágú épített tárgyelem. A kö-
zeli Szentesen született Csete György megjár-
ta Baranyát, mire a '80-as években visszatért
az Alföldre. Már állt orfûi forrásháza, az álta-
la vezetett Pécsi Csoport paksi paneljei is
mintegy évtizede kiállták a tulipános vitát,
Halásztelken felépült hajlított „hajlék templo-
ma” is, amikor a szarvasi csárda tervezéséhez
fogott. Mindegyik egy-egy kísérlet a népi for-
makincs kortárs átiratára. Növényi formák,
vernakuláris népmûvészeti szimbolika, analiti-
kus absztrakció – a munkák sorában más-más
irányokból közelítés egy õsi formakincs fenn-
tartására. Az organikus forma mintává válik,
az analógiából ívvonal rajzolódik, a geometri-
kus kompozíció tömeget formál – a ciprus for-
marajzolata mitikus lénnyé alakul. A négy sa-
roktámasz meredeken felívelõ csúcsban vég-
zõdik, az organikus testelemek egy a közép-
pontban alacsonyabban elhelyezett üvegcsú-
csot vesznek körül. A lendület visszahull, a fe-
lülrõl beömlõ napfény derengõ fényt von a
középen elhelyezkedõ pult köré. A külsõ lep-
let felszakító nagy átnyitásokon bejutó fény
megvilágítja a belsõ fehér falakat. Az erõs
antropomorf forma jól identifikálható, ez
esetben éttermet rejt.

Most: 

Az 1973-ban társszerzõkkel publikált „Csak
tiszta forrásból” rajztábláin átviláglik a „másik
organikus út”: a forma modernista gondolko-
dású absztrakciója, az analitikus formai
transzformáció módszertana. Eszerint a ház
nem organikusan növekszik, hanem egy min-
tát vesz fel, amit ízlelget, újrarajzol, átalakít
és továbbgondol. A négyzetes alaprajz sarkai-
ról lendületesen vezetnek fel a sarokvonalak,
melyek a ciprusok sziluettjének rajzolatát ad-
ják. Az organikus forma fent tárgyiasul, a
négy sarokcsúcs között ott a középpontba he-
lyezett „kemence” gondolata. A formakompo-
zíció azonban nem él a besûrített funkcióktól.
Belterei merev téglányformák, kivetülése a
kompakt lepelformára pedig esetleges ívmet-
szõdésekkel sérti fel a tárgyszerû tömeget. Az
íves héjburok és a konvencionális falas-pillé-
res szerkesztés hiába tart távolságot egymás-
tól, az organikus vonal és a raszterváz felold-
hatatlan kontrasztja érzékelhetõ. A fent még
absztrakt kompozíció a föld közelében hét-
köznapivá válik. A kompakt forma a zártabb
oldalakon igazolja magát, de a fogyasztótér
teraszos megnyitása földhöz húzza a házat. A
belsõ térben az organikus formaelemek instal-
lációszerûek, a felülrõl természetes fénnyel
megvilágított, magba helyezett kiszolgálópult
központi szerepe csak fizikailag értelmezhetõ
a fogyasztótér és a háttérkonyha között. Törés
és forma-akarás érezhetõ a házban: ez idõ tájt
a csetei és makoveczi irány eltávolodik egy-
mástól, a korabeli hazai és külföldi publikáci-
ók ellenére késõbb már nem igazán jegyzik az
épületet, amely szinte törlõdik az alkotó élet-
rajzában.  

Mai szemmel
Ciprus csárda, Szarvas (1981–1985)

Építész: Csete György (1937–2016) 

Szöveg és fotó: Vukoszávlyev Zorán
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Dobozok a lejtõn

Az egri Arkt építésziroda tervei sze-
rint épült fel Noszvajon a négy
lombházból álló üdülõkomplexum.
A befektetõ elvárása az volt, hogy a
tópartig futó, egymáshoz csatlakozó
telkeken úgy épüljenek fel az épüle-
tek, hogy gondtalan és zavartalan
kikapcsolódást biztosítsanak a bér-
lõknek. A fadobozok mindegyikébe
telepítettek pezsgõfürdõt, a telepet
szauna egészíti ki. A megnyitásaik-
kal a tó felé forduló házakat úgy
helyezték el, hogy a lehetõ legki-
sebb mértékben zavarják egymást
és a lehetõ legtávolabb kerüljenek
egymástól. A végeredmény négy, lá-
bakon álló doboz, amelyeknek épí-
tészeti megjelenése csak hangsú-
lyozza a tapintatot, amellyel a ter-
mészetbe fészkelik magukat. A há-
zakat hátulról, kis hídon át lehet
megközelíteni, a belsõkbõl kerete-
zett tájképként tárul fel a természet.
A szerkezet fa, a csomópontok a ki-
gondoltságukkal együtt is építésze-
tiek: egy pillanatra sem próbálják
azt sugallani, hogy bútorok állná-
nak az erdõben. Miközben az alap-
tömegek sztereometrikusak, speciá-
lis dinamikát kölcsönöz a kompozí-
ciónak, ahogy a süllyesztett pezsgõ-
fürdõ kádak borítják a tengelyessé-
get.
A házak öt hónapnyi elõkészítés
(tervezés és engedélyezés) után
újabb öt hónap alatt készültek el. 
A szerkezethez és a burkolatokhoz
nyolcvan köbméter fát használtak
fel. A beruházás költsége hetvenmil-
lió forint volt.

Megbízó: Maliga Péter
Építészet:

Fábián Gábor, Fajcsák Dénes
Tartószerkezet: Madaras Koppány
Ács: Juhász Patrik
Szöveg: Wesselényi-Garay Andor
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Rovatszerkesztõ: Wesselényi-Garay Andor; javaslatokat várja a wga418@gmail.com címen
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AZ ÚJJÁSZÜLETETT HÁZ

Családi ház felújítása, Pécs

A családi lakóépület bejárati

utcafrontja a privátszférát védõ,

zárt homlokzattal és intenzív

hõburokkal
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Az öko-építészet nagyon megy. Trendi lett. A színes épí-
tész-bulvárok nap mint nap produkálnak mutatós kreáci-
ókat, a monitor mindent kibír. De hol válik el a barna-
medve a májtól? A fenntarthatóság, a klímakatasztrófa
nem tréfadolog. Egy fenntartható épület megítélése hát-
tértudást kíván, az újságírók pedig általában ennek híján
vannak. És van további nehezítõ tényezõ: a különbözõ
épületminõsítõ rendszerek, melyek 3-4-5 csillagot oszta-
nak, nem a környezetnek tartoznak elszámolással, ha-
nem az õket létrehozó ingatlanfejlesztési lobbynak, akik
számára a csillagok száma forintosítható profitot jelent.
Így például sok csillagot kapott egy olyan budapesti
„zöld” épület, melyrõl egy hozzáértõ szem azonnal meg-
állapítja, hogy a beépített energiatartalma rendkívül ma-
gas, és fenntarthatóságról szó sem lehet, legfeljebb az
épület által okozott ökológiai kár mérséklésérõl. De jól
eladhatóak a Vertical Gardens tetõkertjei, ahol kétségte-
len, hogy maga a zöldtetõ kellemes mikroklímát teremt,
de a fenntartásához szükséges emisszió – a lifttel felvitt

kertész, a trágya, a víz energiaszükséglete – a környezeti
haszonnál jóval nagyobb. 

Vannak mindazonáltal elismerésre méltó produkciók,
melyek megállják a helyüket a nemzetközi színpadon is.
Ilyen volt Janesch Péter K4 terve, mely elnyerte a
Holcim Awards Europe aranyfokozatát. [1] És ilyen ifj.
Kistelegdi István „Reborn Home” nevû háza, mely idén
az E.ON Energy Globe Magyarország fõdíját kapta meg,
[2] tavaly pedig a nemzetközi Active House Award fõdí-
ját Dániában. [3] Az idei Active House Award-ot is ezzel
a házzal reklámozzák, tervezõjét meghívták a díj zsûrijé-
be is. Mit lehet tudni a házról és tervezõjérõl? A számos
médiamegjelenés jelzi a projekt jelentõségét, de a mû-
szaki információk néha felületesek, megtévesztõek. Pasz-
szívház vagy aktívház? Pluszenergiás vagy nullenergiás? 

Meglévõ ház átépítésérõl van szó, amelynek különös
jelentõsége, hogy megmutatja, hogy mit lehet kihozni
egy adott épület korlátai között. Fõ érdeme éppen a ter-
vezõ módszerében rejlik. Egy épület energetikai tervezé-
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K i s t e l e g d i

I s t v á n  

A kert felé megnyitott ÉK-i hom-

lokzat terasszal és bio-veteményes

kerttel, ciszternával

Használati energia igények (fûtés,

hûtés, szellõztetés és megvilágítás,

kWh/m2a) a különbözõ vázlattervi

szimulációs modell verziók

eseteiben

2-lakásos modell Meglévõ modell Zebra modellÖkotorony –„Reborne home” modell
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se során az elsõ lépés egy energetikai cél kitûzése, majd
az ehhez vezetõ alternatívák felállítása, és az iterációs
folyamat végigvitele. Ezt Kistelegdi tökélyre vitte, mivel
szimulációval ellenõrzi a koncepciót, így borítékolni le-
hetett, hogy a befejezett épület viselkedése nem fog
nagy meglepetést hozni. Kistelegdi a szimuláció hazai
nagytekintélye. Akinek van szerencséje ismerni az általa
tervezett RATI épület passzív szellõzési megoldásait és
az épülettel kapcsolatos tapasztalatokat, annak van fo-
galma róla. [4] Szinte természetes tehát, hogy a Reborn
Home már az épületet vezérlõ automatika finomhango-
lása elõtt teljesíti a nullenergiás célt, és az E-ON elszá-
molása szerinti áramfogyasztás-termelés nullszaldós. A
finomhangolás során további megtakarítás érhetõ el.
Hogy mennyi, az a jövõ zenéje. Optimista esetben a
többlet, továbbá a saját tárolókapacitás (akkumulátor)
bekapcsolásának további nyeresége együttesen elegendõ
lehet a házzal együttmûködõ elektromos autó napi tölté-
sére, így a projekt magyarországi tekintetben is úttörõ
lesz: a nullenergiába a közlekedési energia is beleértõ-
dik. Ugyanezt a célt szolgálja a berlini Effizienzhaus Plus
demonstrációs épülete, [5] mely azonban gyermekbeteg-
ségekkel küzd: nem teljesíti a kitûzött energetikai célo-
kat, továbbá elégtelen a nyári hûtése –, annak ellenére,

hogy ott egy kifejezetten csak erre tervezett, új létesít-
ményrõl van szó. Kijelenthetõ hát, hogy Kistelegdi háza
eredményesebb, mint berlini rokona. 

Térjünk vissza kicsit a szimuláció fontosságára. Nem
kell misztifikálni a számítógépet. Amint a 2013-ban le-
zárult, az EU Intelligent Energy programja keretében vé-
gigvitt, hét európai egyetem építészkarának fenntartható
építészettel (Sustainable Environmental Design) foglal-
kozó oktatóit bevonó, hároméves projekt [6] során, a jó
gyakorlatok alapján megállapítottuk, a hallgatóknak cél-
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Az ÉK-i és a DK-i tájolású megnyi-

tott homlokzatok a privát kert felé

Felújítás elõtti energiaszolgáltatói

számlák alapján és a felújítás utáni
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épületfelügyeleti mérések alapján

összeállított primer energiamérleg
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A felújítás elõtti állapot, az ÉK-i és a

DK-i tájolású homlokzatok

Keresztmetszet a garázson, 

a szolárkürtõn és a lépcsõházon

keresztül
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szerû elõször modellezéssel, fizikailag megépített maket-
tekkel, azok Heliodonnal történõ benapozási vizsgálatá-
val, szélcsatornával stb. elsajátítaniuk egy-egy épület vi-
selkedését és a beavatkozások hatásait. Ha ebben kész-
ségeket szereztek, akkor lehet a számítógépet mint se-
gédeszközt segítségül hívni, mert felgyorsítja a fizikai ta-
pasztalatok megszerzését, illetve lehetõvé teszi, hogy a
terv esetleges megváltoztatásakor rögtön számszerûsít-
hessük a beavatkozás hatásait. A szimuláció tehát a va-
lóságot modellezi. Az alkalmazó azonban jó esetben
nem jár úgy, mint az a GPS-használó, aki egy idõ után
már azért nem tud tájékozódni a saját feje után, mert a
gép által átvett feladat miatt a saját tájékozódó képessé-
ge visszafejlõdött. Ehelyett a segédeszköz használata ré-
vén kialakul benne egy érzék ahhoz, hogy az épület egé-
szét egy dinamikusan változó organizmusként érzékelje,
amelybe ott nyúl bele, ahol kell. A részletes szimuláció
idõvel akár feleslegessé is válhat, vagy csak kontrollként
szolgál, hogy a jó érzékkel hozott döntést visszaigazolja.
Makovecz Imre is használt számítógépet, de csak akkor,
ha már kitalálta és hibátlanul le is rajzolta az épületet –
ceruzával. Ekkor vették át a tervet a segédei, eszközként
használva a gépet. 

Kistelegdiben ez az érzék már kifejlõdött, ez munkái
során leolvasható, így errõl a házról is. Mert lehet egy
házat a dizájnernek megterveznie, aztán leadni a gé-
pésznek, aki telepakolja kedve szerint mindennel. De a
Reborn Home tervezése során az építészet és a mûszaki
eszközök szerves egységére törekvés jól megragadható. 

A szimuláció már a vázlattervi fázisban megkezdõ-
dött, négy épületvariációt vizsgált a tervezõ, majd az
eredmények alapján lett a gyõztes az „Öko-torony” ver-
zió, 33%-al kisebb energiaszükséglettel. A szimuláció a
négy épület dinamikus komforttechnikai, épületkli-
matikai és energetikai teljesítményét vizsgálta. A számí-
tásokhoz az IDA ICE szoftvert alkalmazták. [7] 

A passzív- és aktívházak történetében még mindig ott
tartunk, hogy minden ház egy-egy új tudományos ered-

mény, innovációs tapasztalat és lehetõség. A Reborn
Home is az. Mit tudtunk meg általa? Nagyon sokat. 

Megújuló energiaforrások mûködtetik. Nemcsak rész-
ben – teljesen, mérhetõen. Nézzük a számokat:

„Az E-ON elszámolása alapján a hõszivattyú 1983
kWh/a (= 4960 kWh/a primer energia), míg a világítás
és berendezések 2377 kWh/a (= 5943 kWh/a primer
energia) fogyasztottak. A napelemek 3994 kWh/a villa-
mos termelésével (= 9985 kWh/a primer energia), az
épület energiamérlege 918 kWh, tehát gyakorlatilag 0.”
[8] Az eredeti állapot adatait az „Old”, a felújítottat a
„Refurbished” színei jelzik. 

Meglévõ ház átépítésérõl van szó. Ha készül majd
számítás a beépített energiatartalomról, az igazolni fog-
ja, hogy az átépítés alapjában jobb, mint a lebontás és új
építés, ám ez számadatok nélkül is kimondható.

A 140 négyzetméteres ház méretét tekintve modell-
értékû, mivel sem túl kicsi, sem luxusléptékû. Az EU-n
belül a szociális bérlakás kategória felsõ határa 130 m2

körül van, tehát itt egy átlagos európai család ideális
méretû lakóházáról van szó. 

„A ház várhatóan több energiát termel, mint fo-
gyaszt.” A médiában gyakorta emlegetett kijelentés az
aktívházak vidékérõl indul, és önmagában nem sokat
mond. Annyit jelent, hogy a ház képes az energetikai
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a szolár kürtõ üvegtetõ szerkezete
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önellátásra, némi biztonsági rátartással. Mert a megter-
melt energiát tetszés szerint lehet fokozni, mondjuk, egy
napelem-felület növelésével, de a saját szükséglet feletti
energiatermelés ilyen kis léptékben nem gazdaságos, il-
letve az épület fõ funkciója elcsúszik a lakóházból az
erõmû felé. A ház energetikai képességének más jelentõ-
sége van: a világ energiarendszereinek fejlõdési trendje

afelé mutat, hogy a központi erõmûvek szerepe csökken,
majd teljesen megszûnik (!). A szerepüket fokozatosan a
hálózat eddig fogyasztói szerepben jelenlévõ szereplõi
veszik át, úgy, hogy termelõkké is válnak. Így az ener-
giatermelés pár évtizeden belül visszafordul a kezdetek-
hez, de egy magasabb szinten: kezdetben a termelõk
kapcsolódtak össze hálózatokká, majd a kiépült hálóza-
tokra települtek rá egyre nagyobb erõmûvek. Most az
irány megfordul, az erõmûvek eltûnnek, és marad a ter-
melõk-fogyasztók együttmûködõ, nem fölé-, hanem mel-
lérendelt hálózata. Mintha az energetika kikényszerítené
a globális kapitalizmus oly régóta várt paradigmaváltá-
sát: az energia- és termelõeszköz-tulajdonmonopólium
lebontását és egy partneri alapon mûködõ, decentralizált
rendszer megszületését. A Reborn Home a jövõ energeti-
kai rendszereinek elõfutárja. Az E-ON ajándékaként ka-
pott Nissan Leaf elektromos autó egy újabb fejlõdési lép-
csõt tesz lehetõvé: ha a megtermelt energiatöbblet any-
nyi, hogy elegendõ a közlekedés energiaigényének fede-
zésére is, akkor nemcsak a ház, hanem a család energe-
tikai önfenntartásáról is beszélhetünk. Ez persze igényli
a V2H, azaz a Vehicle To House rendszer kiépítését is.
Ez ma már realitás. Idén nyáron Svájcban járva láttam,
hogy már egy középkategóriás szálloda parkolójának
alapfelszereltségéhez is hozzátartozik a Tesla gyorstöltõ.
Az autó nemcsak PR-ajándék: a gyártó és a tervezõ
együttmûködésbe lépett, tesztüzemre megkapják a V2H
dobozát a hozzátartozó tárolóteleppel, ami lehetõvé te-
szi, hogy az autó akkumulátora a ház külsõ tárolójává
váljon. Így a megtermelt áramnak csak a feleslegét adja
el a hálózatnak, és optimalizálja a napmentes idõszakok-
ban az esetlegesen vásárolandó áram beszerzési árát: a
drága csúcsidõszaki áram helyett az olcsóbb völgyidõ-
szaki (éjszakai vagy vezérelt) áram vásárlását preferálja,
és a felesleg eltárolásával minimalizálja a vásárlást. Ez
jótékonyan hat az országos villamosenergia-rendszerre
is, hiszen a csúcsidõszakban lekapcsolja, míg a völgyidõ-
szakban rákapcsolja a ház fogyasztását, és viszont: a ter-
melést rákapcsolja a csúcsidõszakban és kiiktatja a
völgyidõszakban. A ház így nemcsak saját belsõ rendsze-
rét, hanem a tágabb környezet mûködését is harmoni-
zálja. 

„Az épület intelligens eszközökkel felszerelt: az épü-
letautomatika az energiaigényt és a megújulókból szár-
mazó energiakínálatot (földhõ, napenergia és szükség
esetén fatüzelés) energiahatékonyság szempontjából op-
timálisra harmonizálja, felügyelve a benti felhasználói
szokásokat és a kinti környezeti változásokat. A rendszer
a változásokra igény szerinti beállítások alapján reagál.”
Ha hõszivattyús rendszert választunk, az épületvezérlés
elkerülhetetlen. Ez a maximális kényelmet szolgálja, bár
az árát is megkérik. A rendszer kettõs: része a fatüzelés
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környezet), melyeken belül három
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is. Egy fenntartható épületnek ma már a reziliencia kö-
vetelményeire is figyelnie kell: mi lesz a házzal áramszü-
net esetén? Erre több válasz is lehetséges: 

A passzívház hõburka annyira jó, hogy egy ilyen ház-
ban nem lehet megfagyni, tehát egy zord telet is át lehet
vészelni fûtés nélkül. Ha van egy fatüzelésû eszköz, ami
áram nélkül vagy saját tartalék-áramforrással képes fûte-
ni – központi vagy helyi fûtéssel –, akkor a komfort is
biztosított. A kulcskérdés a légcsere. Áram nélkül is kell
a friss levegõ. Az épület tervezésekor a passzív szellõzés
elemei is terítékre kerültek, a szélkürtõ nyáron biztosítja
a szellõzést, fénykürtõként a világításban is részt vesz.
Az év többi részében a hõvisszanyerõ szellõztetés bizto-
sítja a légcserét és a légkomfortot. Ehhez légtömör épü-
let és légtömör kandalló szükséges. 

Áramszünet esetére a tartalék-áramforrás megfelelõ,
és ez – a Nissan Leaf bevonásával – biztosítottnak lát-
szik. 

Ha súlyosabb a baj, tehát sem a tartalék áramforrás,
sem semmilyen elektromos eszköz nem mûködik – egy
nagyobb napkitörés (Solar Flare) esetén ez bármikor be-
következhet –, akkor csak a passzív eszközök mûködnek
– ennek elemei csírájukban itt vannak (szolárkürtõ). A
Kistelegdi által kitaposott ösvényen továbbhaladva a jö-
võben eljuthatunk egy olyan univerzális tervezõeszköz-
höz, mely a passzív szellõzést tervezhetõ, méretezhetõ
megoldássá emeli. 

Kistelegdi brandje, az „Energia Design” az épület
egészében gondolkodik. A kert felõli transzparens felüle-
tek természetes megvilágítást és passzív hõnyereséget
adnak a tereknek, miközben a napvédelemrõl külsõ relu-
xa gondoskodik. A megfelelõ hõtároló tömeget a nehéz
falak és az aktív födémek adják, melyek révén a fûtés és
a hûtés is biztosított. A hûtés jelentõsége egy lakóház
esetében kisebb (ebben az éjszakai átszellõztetésnek je-
lentõs szerepe van), de a felmelegedés perspektíváit néz-
ve fel kell készülni arra, hogy lesznek idõszakok, amikor
még a lakóépületeket is kell hûteni. Ennek minimalizálá-

sa és a nullenergiás épületen belüli megoldása válasz le-
het a nyári hálózati túlterhelésekre és áramkimaradások-
ra is. A szükséges fûtési és hûtési feladatot elsõdlegesen
két, egyenként 100 méter mély talajszonda és a rájuk
kötött hõszivattyú teljesíti, 4,5-ös jósági fokkal (COP). A
nyári hûtéshez nem kell a hõszivattyút igénybe venni, a
talajszonda átlagosan 15 °C-os hûtõközegének keringeté-
se elegendõ. A hûtés energiaigénye elenyészõ, és jóté-
kony hatása abban is áll, hogy ha télen túl sok hõt von
el a ház a talajból, a talajszondák kihûthetik az altalajt,
akár jégdugó is képzõdhet rajtuk. A nyári hûtés az alta-
lajt visszafûti, és a nyáron eltárolt hõ visszafûti a talajt.
Az elvont és visszaadott hõnek nagyjából egyensúlyban
kell lennie, hacsak nincs intenzív talajvíz-áramlás, mely
a hûtõ-fûtõ hatást szétteríti a talajban. A hûtést-fûtést
hõvisszanyerõ szellõztetõrendszer támogatja, a téli
hõvisszanyerés 90%-os hatékonysággal történik a légke-
zelõ egységben, amely 30 m hosszú talajlevegõ-hõcseré-
lõvel van ellátva. Ez télen elõmelegíti, forró nyári idõ-
szakokban pedig elõhûti a friss levegõt. Kb. 6-7 hónapon
keresztül lehetséges a természetes szellõztetés.

A ház energiaigényének zömét 3,5 kWp polikristá-
lyos napelemfelület, a használati meleg vizet nyári
üzemmódban a vákuumcsöves napkollektor állítja elõ,
télen a hõszivattyú. Energetikailag korrektebb ez a ket-
tõs megoldás, mint a napelemmel megtermelt árammal
meghajtott villanybojleres melegvíztermelés. A napkol-
lektorok ugyanis 86%-ban hasznosítják a beesõ napsu-
gárzást, míg a napelemek mai teljesítménye 40% körül
mozog. Felmerülhetett volna a több napelem és a vil-
lanybojler is, de ez direkt áramfelhasználása miatt gaz-
daságtalanabb. Ott van a kompakt készülék lehetõsége
is, mely a távozó használt levegõ hõtartalmát hõszivaty-
tyúval kivonva termeli meg a melegvízigényt. Utóbbi is
kitûnõ megoldás, de bonyolultsága és környezeti mérle-
ge a napkollektor felé billenti a mérleg nyelvét. 1000 li-
teres fûtési és 875 literes hûtési puffertároló egészíti ki a
rendszert. A napelemfelület alig több egy átlagos háztar-
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tás 3 kW-os rendszerénél, ami viszont csak a háztartási
áramigényre elég, a fûtésre nem. Hõszivattyús rendsze-
reknél ez legalább még 2 kW többletteljesítményt kíván-
na egy ekkora háznál. És akkor még nem említettük a
rendszerben rejlõ tartalékot. Mindez aláhúzza az épület
kitûnõ energetikai teljesítményét. 

Az Energia Design fogalmába nem csak az energetika
dizájnja tartozik bele, hanem az épületé is, annak di-
zájnjával együtt, ez leolvasható az igényes külsõn és a
belsõépítészeten is, mely Szatlóczki Dóra Lilla munkáját
dicséri.

A tervezõ törekedett a környezetterhelés minimalizá-
lására, ami az alkalmazott anyagok életciklus-elemzése
(LCA) alapján történt. A természetes anyagok használata
a meglévõ égetettagyag-falazatokkal részben adott. A
belsõ Emoton vályogvakolat és vályogfesték jelentõsége
kettõs: a vályog a párát pufferként felveszi és leadja, va-
lamint hatékonyan véd az elektroszmog ellen, elsõsor-
ban a falakban vezetett kábelek, de akár távolabbi hatá-
sok (mobilantennák, nagyfeszültségû vezetékek) tekinte-
tében is. A burkolatok újrahasznosított minõsítéssel ren-
delkeznek.

Egy ilyen intenzív beépítésû környéken természetes,
hogy a teljesen autonóm mûködésnek objektív korlátai
vannak: az energiatermelésre rendelkezésre álló felüle-
tek és az esõvízgyûjtõ felületek korlátossága. A tervezõ
gondolt erre is: a ház rendelkezik egy 27 köbméteres
ciszternával. Az esõvizet fõként a nagyméretû, bio jelle-
gû konyhakert locsolására használják, de a mosáshoz,
zuhanyozáshoz és fürdéshez is megfelelõ lenne. Sõt, egy
fordított ozmózisos vízszûrõvel kiegészítve akár az ivó-
vízigény is fedezhetõ vele. A ciszterna mérete a haszná-
lók számához mérten gyakorlatilag alkalmas az egész
évi vízigény lefedésére, ezért a ház a szennyvízkezelést
leszámítva teljesen autonómnak tekinthetõ, a hely adott-
ságait maximálisan kiaknázza.

Az épület elegáns külsõ-belsõ kialakítása nem sejteti,
mennyi technika és tudás van belesûrítve anélkül, hogy
a használat túl bonyolulttá válna. A komfort ezúttal
megköveteli a tudatos épülethasználatot, ami a tervezõ-
nek – aki lakó is – nem fáradság, hanem öröm.

Ertsey Attila DLA
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Nyílászáró beépítési csomópont 

1. 2 cm hõkezelt fa burkolat

2. 3,5 cm Steico Universal építõlemez

3. Steico Zell fújt cellulóz hõszigetelés

4. 36 cm Steico fatartó

5. 2 cm rétegeltlemez burkolat

6. Általános, festett acél polckonzol

(35 cm) 3 db/árnyékoló

7. Steico tartó kivágás

8. Nyíláskeret mentén párazáró fólia,

alatta vakolatkiegyenlítés

9. Alu perforált távtartó rovarhálóval

10. Horganyzott sarokpánt

11. Bevonatos fémlemez könyöklõ

alátétlemezzel
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TÉGLAGENETIKA

A lebombázott Santa Maria de Vilanova de la Barca 
templomtér regenerációja

Rombolás és építés együtt alakítja a
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Emlékezés az építésre vagy emlékezés a pusztulásra? A
huszadik században lebombázott emlékek helyreállítása,
bemutatása ellentmondásos helyzetet alakít ki a társa-
dalmi identitás, az építészeti tervezés és az  örökségvé-
delem számára. A konfliktus tér értelmezéséhez az
anyaghasználat adhat kiindulást. A tégla az õselemek, a
föld, a tûz, a víz és a levegõ szimbolikus elegye: léptéké-
vel, elemrendszerével az alapelemekhez való visszatérést
és az újrakezdést ígéri. 

Az anyagok metamorfózisa az építészetelméleti gon-
dolkodás homlokterében áll. Moravánszky Ákos nemrég
megjelent munkájában a huszadik századi tendenciák
tükrében mutatja ki a semperi elmélet létjogosultságát
[1], és a tégla alkalmazása különösen plasztikusan kiraj-
zolja a szerkezetalakítás és a jelentéstársítás átalakulá-
sát. A téglaszerkezetek tektonikus archetípusai maguk-
ban hordozzák a primer jelentésrétegeket, és ezek az
alaprétegek késõbb tovább kombinálódtak a szerkezeti
fejlesztések során kialakuló újabb és újabb homlokzati
rendszerek adta lehetõségekkel. Ezzel, mintha az anya-
gok DNS-rendszerét szemlélnénk, a tégla atektonikus,
illuzionisztikus szerepe alakult ki, miközben az anyag
megõrizte azokat a kulturális jelentésrétegeket, amik az
anyagtörténet archaikus korszakához kapcsolódnak. Az
anyagban kombinálódó értékek lehetõvé teszik az eltérõ
idõsíkok és kulturális rétegek közötti kapcsolatteremtést.
Ezt a közvetítõ szerepet erõsítette a huszadik század épí-
tészettörténetében búvópatakként végigvonuló „másik
modern” folyamata is. Az alternatív tendeciák útkeresé-
sében, a kulturális kontinuitás értelmezésében különös
pozíciót alakított ki a tégla. Rudolf Schwartz, Heinz

Bienefeld, Sigurd Lewerentz és Rafael Moneo táglaar-
chitektúrái nagy hatást gyakoroltak az elmúlt évtizedek
építészetére, és ezzel úgy az európai, mint a hazai építé-
szetben is generációk kapcsolódtak össze. Az elmúlt
években azonban a kõmûves hagyományokra épülõ
személetet felváltotta a technológia kísérletezõ megkö-
zelítése. Míg a huszadik század közepén Louis Kahn az
anyag autonómiájára és genezisére hivatkozva alkotta
meg boltöveit a késõmodern építészet dogmáit felfüg-
gesztve („Megkérdeztem, mit akar a tégla? – A tégla
boltöv szeretne lenni!”), az újabb jelentésrétegeket már
a Gramazio és Kohler robotikus programozott projektjei
hívják elõ.

Az anyagváltás elmélete az örökségvédelem és mûem-
léki helyreállítás problémakörében sajátos értelmezési
kereteket nyer. Régi és új viszonyában a szerkezetek „hi-
teles” megkülönböztetésében az anyaghasználat poéti-
kus közvetítõ szereppel bír. A mûemlékek helyreállítási
és bemutatási koncepcióinak két szélsõértéke között, az-
az a közérthetõséget elõtérbe helyezve a visszaépítés és
a modernitás szellemét tükrözõ konfrontatívabb „meg-
különböztetés” között az anyagváltásból építkezõ térre-
konstrukciók adnak harmadik utat. Ebben az útkeresés-
ben különösen felértékelõdött a téglaarchitektúra kifeje-
zõereje. A jellemzõen kõfalazatú romok kiegészítésében
a tégla olyan kisléptékû elemkészletet ad a tervezõk ke-
zébe, amellyel mintegy a mûemléki falazatok kõelemei-
nek léptékével azonos elemekbõl, de mégis megkülön-
böztetett alapanyagból újragenerálhatóak a térhatárok.
A tégla szövetszerû textúrája és a modulálásból adódó
játéklehetõség a történeti terek és formák atmoszférájá-
hoz is közel kerülhet úgy, hogy a konkrét formák imitá-
ciójától távolságot tart. 

A térhatárok regenerálására tett kísérlet jelenik meg a
katalán Lleida lebombázott templomának téglafalazatú
helyreállításában. Az AleaOlea iroda érezhetõen kereste
az anyag iparági innovációiban rejlõ lehetõségeket, mi-
közben tudatosan is épített a közelmúlt keimelkedõ épí-
tészeti eredményeire. A spanyol örökségvédelem rendkí-
vül gazdag eszköztárat alakított ki az elmúlt évtizedek-
ben, miközben az országban erõs hagyományokkal bíró
modern építészet hatása is megjelenik a kortárs beavat-
kozások eszköztárában. [2] A spanyol örökségvédelem
kérdéseirõl Kóródy Anna írt doktori értekezést, külön ki-
emelve a tervezésmódszertani aspektusokat. [3] Elemzé-
sének fókuszában az absztarkció kérdése jelenik meg,
amely lehetõséget ad a történeti és kortárs téralakítás
közötti koncepcionális kapcsolatok kialakítására. Az
AleaOlea iroda feladatértelmezése folytatja a kortárs
spanyol építészet párbeszédét a múlt emlékeivel, mind
az eszmei, mind a térbeli dimenziókat szemlélve.

A Nyugat-Katalóniában fekvõ Lleida városa komoly
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károkat szenvedett el a spanyol polgárháború idején, a
13. században épült Vilanova de la Barca templomát is
lebombázták. A gótikus templom 1936-tól egészen nap-
jainkig elfeledett romterületként ékelõdött a lakóépüle-
tek közé. Csak az apszist, a templomhajó egyes részeit
és a nyugati homlokzatot sikerült megõrizni. 

A fiatal katalán tervezõcsapat célja a templom elpusz-
tult részeinek kiegészítése, az eredeti megjelenés helyre-
állítása volt, miközben a történeti teret egy új, többcélú
közösségi térré alakították át. [4] Ezzel Spanyolország-
ban sok más örökségvédelmi beavatkozáshoz hasonlóan
a funkcióváltás ad lehetõséget az épület megújításához.
[5] A formálással a régi és az új elemek közti építészeti
párbeszédet kívánták létrehozni, ami múlt és jelen dialó-
gusaként is értelmezhetõ.

A romok egy bazilikális térrõl beszélnek, amihez oldal
kápolna és presbitérium csatlakozott. A belsõ tér 22×7
méteres alapterületével, 10 méteres belsõ magassággal
intim atmoszférát ad. A keleti oldalon még ma is áll a
két, valószínûleg román kori építésbõl fennmaradt oldal-
irányú támasz és az apszis 17. századból származó késõ
gótikus bordás boltozata. A templom falazatai eredetileg
a környékbeli terméskõbõl épültek, amit egyaránt pusz-
tított az idõ és az idõjárás eróziója. Nem csak a bomba-
támadás okozott azonban károkat, a közelmúltban egy
családi ház épült a korábbi temetõ helyére, ezzel a fala-
zatok állaga mellett az épület téri helyzete és értelmezé-
se is sérült.

A projekt legfontosabb részei a kiegészító tömegele-
mekre, azaz a homlokzat és tetõ megformálására fóku-
szálnak. A romokon sorról sorra rakva egy új, fehér tég-

lafalazat jön létre, az elemek síkváltásából adódó játék-
kal pedig egy olyan szõtt architektúra alakul ki, amely
könnyedségével mintegy textilszerûen lebeg a nehézkes
kõfalazat felett. A külsõ homlokzat ablakok nélküli meg-
jelenése tömör és szikár, de plasztikus felülete a közép-
kori templom kõburkolatainak struktúráját reprodukálja.
A kerámia a tetõfedésben is megjelenik, a téglát karakte-
res, domború arabcsempe-fedés váltja. Ezzel az új kiegé-
szítést, mint egy keramikus héjat helyezték el tehát a
romkontúron, amely bár megkülönböztetést nyer a ma-
radványoktól, de sem anyagával, sem tektonikus rendjé-
vel nem válik el élesen a kõépítészet hagyományaitól.
Egyszerre van jelen a megkülönböztetés és a folytonos-
ság eszméje.  

A belsõ fal fehér perforált téglából épül fel, ami a ter-
vezõi koncepció szerint „a régi és az új elemek közötti
kontrasztot és diszkontinuitást erõsíti.” A héjszerû kiegé-
szítéssel kívülrõl a templom eredeti tömegelrendezése
áll elõ, miközben a belsõ tér atmoszférája a szemlélõdés
szakrális helyeként artikulálódik. A projekt egy új alter-
natív bejáratot is felkínál: az egykori temetõterület
transzformációjával egy új tér nyílik az épület és az idõ-
közben mellé épített lakóház között. A pergolával, a nö-
vényzet rendezésével és az esõvíz elvezetõ szimbolikus
helyzetével kialakított intim udvar elõtérként fogadja a
látogatókat. 

A lleidai templom esetét érdemes tágabb európai kon-
textusba helyezni és párhuzamba állítani két másik hu-
szadik században lebombázott történeti emlékkel: a köl-
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ni Kolumba rehabilitációjánál és a Budavári Helyõrségi
Templom tervezett helyreállításánál is a tégla jelent meg
közvetítõ elemként az építészek eszköztárában. A hábo-
rús bombázások során elpusztult történeti épületek ere-
deti állapota még ma is az élõ emlékezet része. Még él
az a generáció, amelyik járt az épületek tereiben, a fotó-
technika révén pedig pontos képünk van az épületekrõl.
Épp ezért ezeknek az emlékeknek a „helyreállítása” a
társadalom folytonosságának és identitásának fontos
kérdése. A történelmi kataklizmák, a pusztulás ugyan-
úgy az emlékezet része, mint az elpusztított emlékek. A
hiány ugyanúgy memento, mint a pusztulást megelõzõ
korszakok öröksége. Az építészeti feladat ezekben az
esetekben látszólag feloldhatatlan ellentmondást hor-
doz: egyszerre kellene bemutatni az elmúlt korszakok
örökségét és pusztulását. A továbbélés és továbbépítés
esszenciális elemeként jelenik meg ezekben a helyzetek-
ben a tégla. A romokon sorról sorra rakott anyag a kon-
tinuitás szimbóluma, miközben lehetõséget ad a távol-
ságtartásra és a megkülönböztetésre is, amit nem csak
az elvont örökségvédelmi elvek, de a jelen szerkezeti,
technológiai és funkcionális igényei is megkövetelnek. 

A Santa Maria de Vilanova de la Barca templom ter-
vezõi számára érezhetõen elõképet adott Peter Zumthor
kölni Kolumba-átépítése. A kiegészítés romvédmû jelle-
gû felfogása, a nyílások alakítása és a tégla pixelszerû
alkalmazása egyértelmûen köthetõ a svájci építész né-
metországi tevékenységéhez. Zumthor szárazon rakott
téglasorai az ideiglenes állagmegóvási technológiákat
fordítja ki a lebombázott templom rehabilitációjában. A
rom befalazott gótikus ablakai mára már ugyanúgy az
emlékezet részévé váltak, mint az ép templom. [6] Né-
metországban ugyanis a világháború éles választóvona-
lat képez a háború elõtti és utáni korszakok között, a
gyújtóbombák által okozott pusztítás egyfajta tisztítótûz-
ként vonult be a közgondolkodásba. A német városok új-
jáépítésénél sokkal többet bontottak el, mint ami igazán
szükséges lett volna. A tabula rasa szemlélet a közelmúlt
emlékeitõl való megszabadulás ígéretét hordozta. A
helyreállítás épp ezért még az olyan kiemelt emlékek
esetében sem jelenthetett visszaépítést, mint a kölni

Kolumba. Az építész a befalazott romok továbbépítését
fogalmazta meg, amikor téglasoraiból új, autonóm mó-
don generált tereket alakított ki. Az anyagválasztásban,
a tér- és tömegalakításban a léptékváltás többszintû ge-
neratív szemlélete jelenik meg. [7] Mindez egyfajta
visszatérés az alapelemekhez és az alapformákhoz, ami
szimbolikusan magában hordozza az újrakezdés lehetõ-
ségét is. 

Az európai példák adhatnak mintát a kataklizmákkal
sújtott Kárpát-medencei emlékek történelmi sorssal
szembenézõ, értõ rehabilitációjához is. Hogyan viszo-
nyuljunk a közelmúltban elpusztult emlékeinkhez? A bu-
dai polgárváros második világháború utáni helyreállítá-
sánál Jánossy György, Farkasdy Zoltán, Dragonits Tamás
kísérletei nemzetközi viszonylatban is az örökségvéde-
lem kiemelkedõ példáit jelentették. A skandináv építé-
szet és a modern alternatív irányzatok hatása alatt álló
generáció számára a lágyabb anyaghasználat kínált
adaptív tervezési eszközeket. A szemléletmód az építé-
szeti generációk között is tovább élt. Az új évezred ele-
jén Balázs Mihály a budavári Helyõrségi Templom reha-
bilitációjára tett kísérlet. [8] A templomtér kortárs szem-
léletû helyreállítására – a lleidai és a kölni esethez ha-
sonlóan, ugyanakkor idõben azokat jóval megelõzve – a
téglaarchitektúra adott kiindulást az építész számára,
aki nem kívánta az egykori templomteret imitálni, visz-
szaépíteni. Autonóm tervezõként a jelen pozíciójából
egyszerre értelmezte a múlt örökségét, a közelmúlt
pusztulását és a jövõ lehetõségét. Bár sokakban elevenen
élnek még az egykori templomtér konkrét emlékei, és a
közgondolkodásban rendre felmerül az igény az elpusz-
tult emlékek eredeti állapotának visszaépítésére, sorsunk
megértésében szükségszerûen összefonódik az építés és
pusztulás drámája. Ha bármelyiket is elfeledjük vagy ta-
gadjuk, önmagunkat csapjuk be. 

Wettstein Domonkos

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / s z e p t e m b e r / o k t ó b e r 27

K Ü L H O N

Irodalom / References

[1] Moravánszky, Ákos: „Stoffwechsel,

Materialverwandlung in der

Architektur”, Birkhäuser, Basel, 2017.

[2] Kóródy, Anna – Vukoszávlyev, Zo-

rán: „Built on Modernism: The theore-

tical basis of contemporary heritage

preservation in the Spanish architec-

tural scene”, Arquiteturarevista, Vol 13,

No 1 (2017), pp 9–20.

[3] Kóródy, Anna: „Folytonosság és újí-

tás – Örökségvédelem és kortárs épí-

tészet határterületei Spanyolország-

ban” [PhD doktori értekezés], BME Épí-

tészmérnöki Kar, Budapest, 2016.

[4] Renalias, Laia – Serrano, Carles –

Soriano, Leticia – Such, Roger:

„Intervención en la antigua Iglesia

de Santa María de Vilanova de la

Barca”, ConArquitectura, Issue 62

(2017) pp 16-21.

[5] Kóródy, Anna – Vukoszávlyev, Zo-

rán: „Tendencies of Contemporary Bu-

ilding Rehabilitations in Spain: The

Evaluation of the Practice in the New

Millennium Based on Functional

Transformations”, Boletin Academico:

Revista De Investigacion Y Arquitectura

Contemporanea, Issue 5 (2015), 

pp 1-10.

[6] Zumthor, Peter: Bauten und Projekte

1985–2013, Scheidegger & Spiess, Zü-

rich 2014.

[7] Jószai, Ágnes: „Vizuális lépték-és ér-

tékváltás Kortárs mûvészeti múzeumok

egység-keresése”, hozzáférhetõ:

<http://dla.epitesz.bme.hu/append-

files/416-ek_joszaiagnes_6.pdf> utol-

só belépés: [2018-10-05].

[8] Somogyi, Krisztina (ed): Balázs Mi-

hály, Kijárat, Budapest, 2016.

Az egyszerû, de rétegzett térszer-

kezet alkalmassá teszi a korábbi

templomteret az új, többcélú kö-

zösségi használatra

metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  1:44 PM  Page 27



28 M E T S Z E T / 2 0 1 8  / s z e p t e m b e r / o k t ó b e r

SZINTE SEMMI
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Tizenöt percnyi sétára a történelmi belvárostól és a Raj-
na-parttól kisvárosias lakóutcák sorakoznak. A Bir-
mannsgasse egyik vége a bázeli egyetem területének
széléig ér, másik vége a Spalenringbe torkollik, amely
fontos útvonala a belvárosnak, busz- és villamosforga-
lommal. 

A 3-6 szintes, lakóházas beépítésben százéves, negy-
venéves és mai épületek váltják egymást, újonnan épült,
frissen felújított és omladozó egyaránt van közöttük. A
19. század utolsó harmadából származó eredeti beépí-
tésbõl kevés maradt, az épületállomány lassan kicserélõ-
dik – az egykori utcakép lépésrõl lépésre tûnik el, a
homlokzatmagasság helyenként akár duplájára is nõ.
Marad az utcavonalra rendezett beépítés helyenként
hangsúlyos ereszvonallal, többé-kevésbé következetes

lyukarchitektúrával. Idõnként még az utcai homlokzat
szélére mozdított kapu idézi a régi megjelenést az új
épületeken, rosszabb esetben ennyi sem – van, ahol a
földszint oszlopos árkádként visszaugrik, hogy a nem túl
széles járdához egy kicsit hozzáadjon, a széles ablakok
jóformán összeérnek, erkélyek, ki- és beugró épületré-
szek disszonáns játéka alkotja az összképet. Az új épüle-
tek nem keresik a kapcsolatot egymáshoz, mind önma-
gába zárt, telekszéles egységet alkot az utca felé – ez pe-
dig nem alkalmas arra, hogy utcaképpé álljon össze. 

Pedig a szomszédokhoz való igazodás módja az egyik
legfontosabb – de mindenképp a legszembetûnõbb –
döntés egy ilyen tervezési feladatnál. A Birmannsgasse
47. átalakításának tervezõje, a bázeli Dominique Salathé
pedig úgy döntött, hogy felvállalja a kihívást, és mind a
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régi, mind az alakuló új beépítést figyelembe véve szõtte
be a két szinttel bõvített és kívül-belül felújított házat a
szomszédok közé, illetve az utcaképbe. 

Tervpályázatokon hosszú idõn át népszerûek voltak a
nagyon kontrasztos épületbõvítések, feltehetõen a Velen-
cei Karta – félremagyarázott – felszólításának egyedural-
mát is tükrözik a betonból, acélból, corten-, vagy szelí-
debb lelkület esetében tégla-, kõ- vagy faburkolattal
épült, szándékosan a szembeállásra, különbözésre alapo-
zott új épületszárnyak vagy szintráépítések. A kevésbé
publikált, de jóval gyakoribb esetek pedig olyan eszköz-
telen, a rejtõzködésre, a nem-bántásra alapozott bõvíté-
sek voltak, amelyek saját jogon nem adtak értéket a
meglévõhöz, így nehéz elképzelni, hogy ezekbõl valaha
önálló identitású összkép alakulhat ki. 

Salathé egyik út mellett sem kötelezõdött el, megjele-
nésében a meglévõvel harmonizáló, de önmagában is
karakteres bõvítést illesztett az eredetileg 1872-ben
épült lakóházra. A megtartott két lakószinten egy-egy jó
elrendezésû lakás volt, mindegyikben három, közelítõleg
négyzet alakú, világos szobával – itt elsõsorban a kony-
ha és a fürdõszoba elhelyezésére és korszerû kialakításá-
ra kellett figyelmet fordítani,  valamint a meglévõ érté-
kek (homlokzatok, padlóburkolatok, kazettás belsõ aj-
tók, mennyezeti rozetta) megõrzésére és szükséges ki-
egészítésére (lépcsõkorlát, villanykapcsolók). Az elbon-
tott tetõtéri lakás helyén épült további két emeleten
szárnyalhatott a tervezõi fantázia: a kétszintes lakás fa
tartószerkezettel épült, a meglévõvel ellentétben nagy,
egybenyitott terek és a két szinten átívelõ átlátások jel-
lemzik. A visszafogott részletképzés a beépített bútorok,
ajtók, burkolatok megjelenésében is folytatódik. A ráépí-
tés tartószerkezete – s annak anyaga – rejtve marad:
csak a tervrajzokból és az épület leírásából derül ki róla
valami, mert belül fehérre, kívül halványszürkére festet-
ték, akárcsak a megtartott épületszinteket. 

Mégsem imitálja az új a régit – az elválás egyértelmû,
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de a kapcsolódás is: legmarkánsabb a homlokzati ablak-
osztás folytatása a vakablakká vált legfelsõ ablaksortól
indulva, valamint a tömegforma higgadt kiegészítése.
Igaz, a régivel ellentétben lapostetõ készült az utca felé
zöld-, az udvar felé terasztetõvel, de sehol egy kósza kí-
sérlet az ortogonális rend felborítására. Az udvar felõl
háromszintes a meglévõ homlokzat, fölötte halványszür-
ke doboz és egyetlen ablak a bõvítés. Üdítõ lehet a tetõ-
teraszról a környezõ háztetõk látványa – szinte el is fe-
lejtheti az ember, hogy Európa egyik legsûrûbben lakott
városában van éppen. A zártsorú beépítésben elhelyez-
kedõ épület láthatóan mindkét szomszédja felé kezet
nyújt: egyik oldalon az eredeti épülethez sokban hason-
lító kis ház áll, mellyel a megõrzött homlokzati architek-
túra és a hangsúlyos eredeti ereszvonal jelzi a kapcsola-
tot, míg a másik oldali, nemrégiben befejezett új épület-
hez a bõvítés utáni homlokzatmagasság, illetve a vissza-
fogott, síkszerû megjelenés és az egyszerû színek igazod-
nak.

Az iroda más munkáin is megfigyelhetõ ugyanez a
tervezõi hozzáállás: látszólag „szinte semmi” nem törté-
nik a felújítás során, végül mégis határozottan a helyén
van minden. Ez figyelhetõ meg a szintén bázeli Dalbehof
idõsotthon felújításán vagy a Muttenzben készült funk-
cióváltásos átépítés esetében is, amelynek során az egy-

kori sportkórház épületében alakítottak ki lakóegysége-
ket. De találunk a korábban megvalósult tervek között
egyszerû felújítást is: egy 1913-ban épült sorházi lakást
modernizáltak egy négytagú család számára – a fotók kí-
sértetiesen emlékeztetnek a Birmannsgasséban álló épü-
let belsõ képeire. [1] Az eredeti karakter megõrzése
iránti határozott szándék és a kiegészítések egyszerû vo-
nalvezetésû, sallangmentes megjelenése, a meglévõhöz
illeszkedõ, jól megválasztott néhány új építészeti és – el-
sõsorban – belsõépítészeti elem köti össze ezeket a mun-
kákat. 

Ha már az egységes utcakép felbomlásáról szóltunk,
idekívánkozik, hogy természetesen egy sor ehhez hason-
ló szintráépítéses felújításból sem fog egységes utcakép
kialakulni. De az építészeti feladathoz való közelítés, a
részletek gondos kidolgozása, a megõrzött és hozzáadott
értékek egyensúlya ezúttal mind példaértékû volt. 

Sok mindenért lehet szeretni és érdemes tanulmá-
nyozni ezt a házat, és erre a közönség is felfigyelt: idén
a legjobb felújításért járó svájci díj szakmai gyõztesének
választották. [2]

Ware-Nagy Orsolya
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Banyan tér. Így nevezte el a Mecanoo Tajvan második
legnagyobb városa, Kaosung új Mûvészeti Központját
(Weiwuying) ami négy színpadot köt össze egyetlen ha-
talmas épületegyüttesben. Az elnevezés önmagában nem
szokatlan, hiszen a banyan egy õshonos fa a szigetor-
szágban, amely hatalmas lombkoronájáról és lélegzõ, a
lombokból gyakran a földig ereszkedõ gyökereirõl is-

mert. A banyan fák különleges gyökérrendszere a helyi
klímát ismerve nem is kívülrõl, hanem a lombkorona
alól szemlélve érdekes igazán. A hárommillió lakosú
Kaosung Dubajjal van egy szélességi körön, így nemcsak
a páratartalom, hanem a napsütéses órák száma is ma-
gas. A trópusi éghajlaton nemcsak célszerû, hanem gya-
korlatilag elengedhetetlen az árnyékolás. Fontos ugyan-
akkor a napfény erõssége is, mivel a magas páratartalom
miatt a közvetlen és visszaverõdõ napfény mellett az ún.
szórt (diffúz) fénynek is nagy hatása van. Kaosungban
ez a hatás különösen jelentõs, és a szórt fény még akkor
is erõs megvilágítást ad, amikor a nap már nem is lát-
szik. Ezekben a „szürke órákban” feléled a város, és
megnyitnak az éjszakai piacok. Napközben csak a
banyan fák többrétegû lombkoronája árnyékol igazán.
Ennek fényében persze nem meglepõ, hogy az õshonos
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fa kulcsszerepet tölt be Tajvan kultúrájában, és egyben
az új Mûvészeti Központ fõ terét is inspirálta. Az építé-
szeti koncepció érdekessége valójában nem is ebben rej-
lik, hanem abban, hogy a központi nyitott köztér az épü-
let belsejében helyezkedik el.

Nem a Mecanoo iroda az elsõ, ami a szigetország
nagyvárosainak sajátos térszerkezeteibõl merít ihletet.
Tajvan kaotikus városszöveteinek érdekessége, hogy a
köz- és magánterek nem határolódnak el, hanem nap-
szakoktól függõen átrendezõdnek. Az épületek határai
ennek megfelelõen csak jogi értelemben érvényesülnek.
A hagyományos tajvani városi ház például jellemzõen 2-
4 szintes: a privát lakótereket az emeleten rendezik be,
míg a földszintet napszaktól függõen üzletként vagy la-
kótérként használják. A földszint és a köztér kapcsolatát
az is erõsíti, hogy gyakran a telekhatárok sem érvénye-
sülnek, és elõfordul, hogy a járdákhoz is a szomszédos
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földszinti terek burkolatát használják, olykor épületré-
szekkel is elfoglalva a közterületet. A tipikus tajvani ut-
cakép gyakran az illegális területfoglalás széles tárházát
sorakoztatja fel, ahol az épület lehetõség szerint minden
irányban (a köztér, a szomszéd és az ég felé) terjeszke-
dik. A földszinten elfoglalt területek egyes napszakokban
az épület funkciójának szerves részévé válnak, így a köz-
és magánterület sajátos átfedésbe kerül. A végeredmény
egy sajátos térforma, ami nem definiálható köz- vagy

magánterületként, viszont jogi értelemben részben ma-
gán- és részben pedig közterületen helyezkedik el.

Ez a sajátos térhatás ihletett meg két további sztárépí-
tészt, akik Tajvan két másik nagyvárosában (Tajcsung-
ban és Tajpejben) terveztek kulturális épületeket. Toyo
Ito Tajcsung Operaháza [2] például az épület teljes föld-
szintjét egy aulaként alakította ki, így a járókelõ keresz-
tülsétálhat az épületen. Az épület a nap jelentõs részé-
ben nyitva áll, és valóban köztérként mûködik: kiállítá-
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soknak, éttermeknek és üzleteknek ad otthont, így a vá-
ros egyik fontos találkozási pontja. Az épületet körülve-
võ tér és a földszint burkolata megegyezik, és a külsõ
térben kialakított vízfelületek a belsõben is folytatódnak,
létrehozva a már ismert köztes tér jelleget. Rem Kool-
haas hasonló elvet követve tervezte meg a tajpeji Elõ-
adómûvészetek Központját. Az épületbe foglalt köztér itt
egy külsõ utca meghosszabbításaként jelenik meg. A
koncepció a portói Zeneház (Casa da Música) épületét
idézi, [3] ám az itteni épület nem egy térhez, hanem
egy régi utcához kapcsolódik, amit a város legjelentõ-
sebb éjszakai piaca foglal el. A példákból is jól látszik,
hogy a közterek és épületek áthatása nem egy légbõl ka-
pott építészeti kísérlet eredménye, hanem a tajvani vá-
rosszövet és életstílus tudatos vizsgálatából ered.

Ellentétben a másik két példával, Weiwuying nem a
városban, hanem egy nagy parkban épült, így bõven volt
hely zöldterület kialakítására. Ennek megfelelõen a bel-
sõ köztér nem közvetlenül a városszövethez kapcsolódik,
hanem önmagában áll a zöldfelületben. Az ellentét felol-
dását az építészek az épület méreteiben próbálták meg-
oldani. Az épület valóban grandiózus: a 160×225 méte-
res komplexumot már valóban nehéz egy épületként ér-
telmezni. Az alaprajzi elrendezés így hét önálló egység-
ként jelenik: a négy színpad (2 260 férõhelyes opera, 
2 000 fõs koncertterem, 1 094-1 250 fõs multifunkcio-
nális színházterem, 470 fõs elõadóterem), a foyer és a

bejárat egymástól elkülönülve egy közös tetõ alá rende-
zõdnek, a hetedik egységet pedig a tetõ lehajlásával ki-
alakított szabadtéri színpad adja. Az egységek között ki-
alakított tér az épület áramló köztere, aminek térhatását
a padló és a tetõ hullámzása erõsíti. Az épületrészek a
föld- és tetõszinteken is összekapcsolódnak, így a köztér
és az épület belsõ világa egymástól függetlenül mûköd-
het.

Egy ekkora épület felületeinek építészeti kezelése és
anyaghasználata különös kihívást jelent, különös tekin-
tettel arra, hogy a teljes épületet azonos burkolattal lát-
ták el. Ebben a feladatban Kaosung hajóépítészeti ha-
gyománya volt az építészek segítségére: a város ugyanis
nemcsak Tajvan legforgalmasabb kikötõjével, hanem a
legnagyobb hajógyártó központjával is rendelkezik. Ez
az adottság Renzo Pianót is megihlette, amikor metróál-
lomást tervezett a városban. Az épület egy nagyvonalú
fehér tetõvel épült, ami karcsú pilléreken felhõként le-
beg az állomás kijárata felett. Az acélburkolattal fedett
nagy tömeg szerelésekor a hajóépítésben megszokott
részletekkel és technikával dolgoztak. A megoldás érde-
kessége az volt, hogy az építész tudatosan dolgozott a
rendelkezésre álló léptékkel, valamint a tetõ és a szem-
lélõ közötti távolsággal. Kihasználva azt a lehetõséget,
hogy a lebegõ tetõt közvetlen közelrõl nem lehet meg-
szemlélni, az olasz építész a részletezettséget és az acél
megmunkálását csak olyan léptékig kontrollálta, ameny-
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nyire ez az adott perspektívákból indokolt volt. A
Weiwuying épület nagy felületeinek megtervezésekor
ugyanígy a hajóépítészetre jellemzõ pontosság és elna-
gyolt részletezettség érvényesült. Ez az épület esetében
azt jelenti, hogy a tervezéskor és építéskor is a pontossá-
gon volt a hangsúly a kidolgozott részletek rovására.
Mindez megfelelt az épület léptékének és a köztér ka-
rakterének is. Különös hasonlóság jelenik meg itt Kengo
Kuma Nagaoka Városházával, ahol a belsõ közteret szin-
tén a léptékkel arányos elnagyolt részletekkel alakították
ki. [4] A Mecanoo esetében ez teljesen tudatos szándék
volt, hiszen az épület koncepcióját egy „partra vetett ha-
jó” képzete inspirálta. [5] A tervezõk célja nem egy ele-
gáns és részletesen kidolgozott burkolat, hanem a hajó-
építésben megszokott robosztus és ellenálló felületek ki-
alakítása volt.

Ugyanez a hatás érzõdik az építészeti koncepció má-
sik elemében, ami az épületrészek összekapcsolódását a

banyan erdõkhöz hasonlítja. A hasonlat nem véletlen,
hiszen a banyan fák karakteres, szerteágazó gyökérzete
és összekapcsolódó lomkoronája valóban egy egységes,
hullámzó tömegben kapcsolódik össze. Ennek megfelelõ-
en a Weiwuying színház nagy teteje is új értelmezést
nyer egy egyszerû színpadi dobozokat magában foglaló
tömeghez képest: egy erdõt teremt Kaosung parkjában,
aminek térszemlélete és térhatása a tajvani hagyomá-
nyokban és városszerkezetben gyökerezik.

Gutai Mátyás
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A harangszó ismerõs, mindig megnyugtatja az embert,
nem szavakkal beszél, mégis mi mindent képes tudtunk-
ra adni.  Elszáll a napi lármák felett. Egy jó mû, egy jó
épület valahogy hasonlóan üzen, a gyülevész hangosko-
dás zaja fölött. Üzen valamit az egészrõl. Különös, hogy
idõvel az ember egyre gyakrabban tér vissza a magyará-
zatokkal megfoghatatlan egész dilemmájához. Ki hama-
rabb, ki késõbb, persze van, aki sohasem. A második vi-
lágháború pusztításai utáni helyreállítások óta évtizedek
teltek el, hozzászokhattunk a budai polgárvárosban a
szép arányokhoz, a jó léptékhez, a finoman dekoratív és
semmi esetre sem tolakodó részletekhez. A török hábo-
rúk másfél évszázados pusztításai utáni több évtizedes

békeidõben a birodalmi keretek ellenére, és egyúttal
azokba illeszkedve született újjá Magyarország építésze-
te. A tizennyolcadik században (az eleinte igencsak ta-
karékos) barokk reprezentációs igény és a felvilágoso-
dás, a tizenkilencedik század elsõ felében pedig a kibon-
takozó polgárosodás hatottak az újjáépítésre. A szükség,
a takarékosság tudott emelkedett lenni, a gazdagságnak
pedig (kevés kivétellel) mintha nem lett volna több lehe-
tõsége, mint hogy részletezze, kitöltse, finomítsa ezeket
az alapvetõen racionális kereteket. Talán nem véletlen,
hogy ebben a közegben született meg majd két évszázad
elteltével a huszadik század második felének egyik leg-
szebb, legértékesebb magyar épülete, Jánossy György la-
kóháza, a közeli Tóth Árpád sétányon. Itt fogható az
egész üzenete. Az eklektika, a szecesszió, a folklór és a
korlátolt kortárs cirkusz puccos díszleteinek krónikus ha-
zai kultusza mintha nem venné észre, vagy egyenesen
szégyellné mindezt, csak plagizál továbbra is nagy mel-
lénnyel, kilátástalan provincializmussal. 

Kívülrõl jól ismerjük a budavári Szentháromság tér
sarkán álló, a Tárnok, a Szentháromság és az Úri utca
által határolt, és most újra használatba vett épületet,[1]
amely a több mint másfél évszázadon át, 1688 és 1873
között volt budai városháza. Sokszor elmentünk mellet-
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te, békésen nyugtáztuk jelenlétét. Azt persze nem tud-
tuk, hogy középkori elõzményekre épült, ebben a formá-
ban két részben. A neves budai építõmester Nepauer
Mátyás 1770 után nem újított, hanem követte itáliai
elõdje hetven évvel korábbi megoldásait. És azt sem tud-
tuk, hogy a háború után milyen gondosan és milyen alá-
zattal állították vissza az elpusztult részeket. Most hirte-
len megállít, elsõ pillantásra magára vonja a figyelmet,
pedig látszólag alig történt vele valami. Vegyük szem-
ügyre e három utcára nézõ, sokat látott egyemeletes há-
zat. Nyugodt barokk architektúra, az emeleten, váltakoz-
va háromszögû és szegmensíves timpanonnal díszített, a
földszinten már-már kubista hangulatú, geometrikusan
plasztikus kõkeretes ablakokkal, a két sarkon átlósan ki-
ugró zárterkélyekkel, a keleti oldalon most újra míves
huszártoronnyal és rajta órával. Megszokott arányú tetõ,
hódfarkú kettõs fedés egyszerû kerámia cseréppel és
kúpcserepekkel. A tetõfelületet (ahogy régen is) csak a
mifelénk használatos egyszerû padlásszemek tagolják, az
egyszerû fekete lándzsa hófogók kettõs sora rendben az
ereszhez tartozik, nem pitykézi a cserepezést. A villám-
védelem levezetéseinek vonalai az épület és a tetõ for-
dulataiból következnek, és olykor a padlásszemekkel is
ritmusban vannak. A homlokzatot szép arányú barokk

profilos, habarcsból húzott kettõs párkány zárja, amely-
nek felsõ tagját átdöfik a lefolyócsövek. Az alsó tagozat
a mostani helyreállítással került a helyére. A párkányon
ülõ, patinázott rézbõl készült fekvõ eresz támaszainak
ritmusa tiszta, rendezett, a lefolyócsövek – egy hibásan
kivitelezett kivételével – egyenesen torkollnak bele az
állványcsövekbe. Ez összefügg a lábazat gondosan meg-
választott síkjával és felsõ vakolatcsatlakozásának kidol-
gozásával, ahol a kõ egyszerû, ferdén emelkedõ síkkal
visszalép a vakolat síkjába, és függõlegesen simul hozzá.
A természetes kõ lábazati sáv textúráját nem szabdalják
a mostanában szokásos kínos vízszintes vagy függõleges
szellõzõ rések. A kõ súlyos kõ, fal marad, nem egy a fal-
ra aggatott, vékony mûszaki réteg a sok közül. A lábazat
és a párkány között szép faktúrájú, höbörcsösen vakolt
mezõ a tulajdonképpeni homlokzatot meghatározó felü-
let, egyszerû, profil nélküli övpárkánnyal. Ezt tagolják a
homlokzat nyílásai és egy helyen egy bemutatott közép-
kori falvég függõleges sávja. Az ablakok tizennyolcadik
századi vagy a második világháború után alakhûen pó-
tolt kõkeretei festettek, a kapukeretek nem. A háború
után elhelyezett barokk szerkesztésû földszinti vasrácsok
nem kerültek vissza, így barátságosabb. A vakolt mezõ
halványszürke színe szépen emeli ki a tagozatokat, nem
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robbantja szét a barokk homlokzatot fontoskodó színdi-
namikai epizódokra. A Tárnok utcai oldalon a földszinti
utolsó tengelyben az újonnan kialakított ajtónyílás kere-
te távolabbról merõleges nézetben alig látható, ferde né-
zetben erõteljes „fekete lyuk”. Csak közelrõl érzékeljük a
járda vonaláig lefutó, a falba élesen belevágott fekete
acéllemez bélést, amelyben mélyen ülõ, vertikális lendü-
letû, elegáns ajtószárny van. A Tárnok utcai oldalon
nincs közvetlen barokk ajtóelõzmény, a Szentháromság
utcai oldalon mélyített vakolatmezõ jelzi egy korábbi ka-
pu kontúrját.  Az ablakok osztása megegyezik a százegy-
néhány év óta rendelkezésünkre álló fényképeken látha-
tókkal, a profilok megformálása és a felületkezelés a ba-
rokk és neobarokk szerkesztés alapos ismeretérõl tanús-
kodik. Az Úri utcai oldalon feltárt kapuív tengelyébe ke-
rült az új nyugati bejárat, a kõkeret nem archaizál, a lá-
bazat kõanyagával azonos kõbõl, tagozat nélkül, pusztán
az él finom homorú lemetszésével készült. A gondosan
megtervezett új ajtók és kapuk semlegesen nagyvonalú-
ak, a tölgyfa, a fekete vas a gondos és türelmes kezek-
ben elég fajsúlyos anyagok ahhoz, hogy e sokszor na-
gyon bonyolult részleteket rejtõ, számtalan mûszaki kö-
vetelményt kielégítõ gépezetek ne váljanak tolakodó
dizájnbetétekké vagy specialisták megfeszített termékfej-
lesztõ munkáját dokumentáló, ám kínosan konfekció-
hangulatú jelenetekké a sokkal tágabb érvényû építésze-
ti egységben. Az utcanévtáblák és a biztonsági kamerák
nálunk szokatlanul visszafogott modorban társulnak az
épület egészében véve nagyon átgondolt és ezért termé-
szetes viselkedéséhez. A budai vár és a Szentháromság
tér nagyon jól járt. A szemközt álló másik saroképületre
is óhatatlanul oda-odanézünk, amelyet Jánossy György
Laczkovics Lászlóval együtt tervezett, alig több, mint há-
rom évtizeddel ezelõtt. Gótikus emlékeket idézõ, kifelé
lépcsõzõ faltesteit ebben a formában ma már talán kissé

közvetlennek találjuk, mégis megnyugtató érzés, amikor
az egykor itt állt két épületet idézõ tömegét és szép ará-
nyait szemléljük. De szorongás is elfog. Mikor fogja ezt a
házat is – értõ felújítás helyett – elbontani vagy mû-
anyag paplanba csomagolni a nyakló nélkül hadonászva
rendelkezõ és rendezkedõ, a díszletek mögött legértéke-
sebb ingatlanjainkkal sunyin üzletelõ hazai világ.   

Már a külsõ benyomások hatására is egy olyan, látszó-
lag módszertani problémán kezd az ember morfondíroz-
ni, amely régen foglalkoztatja, talán azóta, hogy elõször
volt alkalma romjaiból feltámadt, úgynevezett történeti
épülettel találkozni. Az olyan építészeti struktúra, ame-
lyet elõdeink szépen illesztettek össze (és ezért megbe-
csüléssel tartunk számon) felemelõ hatással van az em-
berre, egyenesen felhív, kötelez. Elõször is arra, hogy is-
merkedjünk meg vele. E megismerkedés nem megy
egyedül, már a történeti kutatómunkához is társulnunk
kell. Csak a változások, a különbözõ állapotok, részletek
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alapos ismerete vezet a majdani megoldások felé. Azo-
nosulnunk kell a meglévõ struktúrával, hogy aztán sza-
batosan tudjunk bánni vele, képesek legyünk eleink
munkáját egyszerre alázattal és önbizalommal folytatni.
Történeti érzékre van szükség, amely az együttmûködés
gyakorlatában és tapasztalatában gyökeredzik, és mesz-
sze túlmutat a történeti adatok gyûjteményének ismere-
tén és felmondásán. A történet kutatói és az ilyen tudás
gazdái a befejezésig velünk vannak, együtt építjük to-
vább a házat. Ha nem így történik, akkor az épületet fel-
színi dekoratív motívumok elegyének tekintjük csupán,
azok talmi visszaállításain görcsölünk, ilyen menlevelek-
be, alibikbe kapaszkodva próbáljuk eltusolni tanácsta-
lanságunkat, és ebbõl fakadó hiányérzetünkben az új
épületek tervezéséhez belénk nevelt önmegvalósítási
kényszer naiv buzgalmával, öntudatosan profi semmit-
mondással kortársnak nevezett sablonokat hordunk ösz-
sze. A budai várban 1686 és 1945 pusztító ostromai a

meglévõ struktúrák drámai pusztulását, átalakulását, át-
változását eredményezték, így a minket érõ hatás egy-
szerre sokkoló, szívszorító is. A probléma itt lép túl a
módszertani kérdés léptékén, tehát azon, hogy hogyan
alakulnak az építészeti tervezés kiindulási feltételei.
Nem puszta szentimentalizmus, ha az ember óhatatlanul
a névtelen romeltakarítókra és újjáépítõkre is gondol,
akik sok hasonló sorsú épülettel együtt önzetlen és oda-
adó munkával ezt is megmentették az utókornak, így ne-
künk is. Talán furcsa, de többek között éppen a pusztu-
lás drámájának és az újjáépítés önzetlenségének hatása
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józaníthat ki és szabadíthat meg attól a konformista esz-
tétizálástól, amely oly jellemzõ ránk. Kant eszmefuttatá-
sa juthat eszünkbe arról, hogy a szép érdek nélküliségét
egyedül a hozzá fûzõdõ erkölcsi érdek szavatolhatja.
Minden más esetben egy szükségszerûen megvalósuló
önös érdek ugyanis lenullázza igyekezetünket, és lezárja
a széphez vezetõ utat. Hans Georg Gadamer a természe-
ti és a mûvészi szép vizsgálatakor a következõ sorokkal
utal Kantra e probléma szemléltetéséhez: „A természeti
szépnek nemcsak a tiszta esztétikai ítélet szempontjából
van elsõbbsége, amennyiben ugyanis világossá teszi,
hogy a szép alapja nem egyéb, mint az elképzelt dolog
célszerûsége egész megismerõ képességünk számára”.
…Ahol ez a gondolat érdeklõdést ébreszt, ott az erkölcsi
érzés kulturáltságáról van szó. … Az, hogy a természet
szép, csak annak kelti fel érdeklõdését, aki „elõzõleg
már jól megalapozta az erkölcsi jóhoz való érdekét.” 

Belépés után fokozatosan tárul fel a középkori alapok-
ra lényegében két fázisban épült ház térrendszere. Az
utca szintjérõl a földszintre vezetõ lépcsõknél már meg-
áll az ember. Solnhofeni kõbõl készült tömblépcsõfokok
fogadnak, a lépcsõk szélét vékony rézcsík kíséri. Késõbb
látjuk, hogy ez a szerkesztési elv minden lépcsõnél érvé-
nyesül. Az udvarok területét borító gránit kockakõfelüle-
ten áthaladva az épületet összefogó közlekedõterekbe
jutunk, amelyeket a nagyméretû, kézzel pattintott, csak
félfényesre csiszolt solnhofeni kõpadló és a lábazat nél-
küli fehér falak, boltozatok határoznak meg. Van persze
lábazat, csak észrevétlen; a fal színével azonos színû,
pár centiméter magas, egyszerû, mosható festés. Csak a
nagy, barokk lépcsõ terében látunk a vakolat síkjába
süllyesztett, szépen, pontosan kiosztott kõlapokat. 

Nem kell több; számunkra oly ismerõs, szikár, nagy-
vonalú, mégis barátságos közép-európai világ ez. Az ek-
lektika és a modernizmus dübörgése után milyen jó rá-
csodálkozni a magyarországi barokk „funkcionális” szép-
ségére. Milyen ostobán próbálja szakadatlan felcicomáz-

ni ezeket a tereket a mindig operettre vágyó magyar
közízlés! Hogy erõlködnek a mai építészek, hogy infor-
matikai arzenáljaikkal többszörösen görbült térlefedése-
ket hozzanak létre, miközben évszázadokon át, így a ba-
rokk mestereknek is, ez még mindennapi, megszokott
teendõ volt. A boltozatok görbe és a padlók sík felülete
közötti terek és az ezeket tartó vastag falak nagyszerûen
befogadják a különbözõ – az épület élettartamához ké-
pest rövid életû – technikai rendszereket. Szinte sehol
sem mutatkozik meg ilyen világosan, hogy az építészet
érvényessége mennyivel tágabb, mint a mai fogalmaink
szerinti technikáé vagy technológiáé, hogy az építészet
valójában maga az egyik legalapvetõbb technikánk,
amelyet nem lehet büntetlenül alárendelni más, múló
érvényességû, kisebb jelentõségû technikáinknak. A spe-
cializációval szemben itt az integráció elve érvényesül,
ezt az elvet kell követni az új szerkezeteknek is. Oda-
lent, a többszintes pincékben, ezekben a mesésen válto-
zatos, külsõ megjelenés nélküli belsõ terekben a feltárt
középkori elõzmények boltozati és falszövete helyenként
már-már a barlangokat idézi, ezt a hatást ki is emeli a
következetesen padozatba süllyesztett világítás. A föld-
szint középkori eredetû részéhez hasonlóan itt a padló-
burkolat halszálkamintás fertõszéplaki tégla, a világítás
a szabályos, futósorral keretezett padlómezõ és a sza-
bálytalan körítõfal közötti színezett betonburkolatban
van elhelyezve. Az integráció következetes módszerének
egy példáját már láttuk a tömblépcsõfokok esetében.
Nincsenek rétegek, szerkezet, ragasztó vagy ágyazat és
menthetetlenül törékeny vékony burkolat. Másik szemlé-
letes példa erre az udvarok lefedése. Kérdezhetnénk,
hogy szabad-e, szükséges-e az ilyen udvarokat lefedni?
A természetes szellõzést biztosító szabad tér, amelyet az
épület körülzárt, örökre elvész, az egykor nyitott árká-
dok viszont az immáron bezárt térben képletesen ismét
nyitottá válhatnak. Azt hiszem, erre ma nem lehet, és
nem is kell kötelezõ irányelvet alkotni. A hogyan igazol-
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ja vagy cáfolja a döntést. A legtöbb mai üvegfedés hibája
az, hogy mindenáron el akarja hitetni velünk, hogy
nincs is ott, s eközben képtelen kordában tartani a fedés
tényébõl következõ szerteágazó követelményeket kiszol-
gáló, saját életüket élõ mûszaki rendszerek tobzódását.
Itt az önmagában is összetett üvegfedés, a teherhordás,
az árnyékolás, a világítás, a szellõzés, a tûzjelzés, vala-
mint a hõ- és füstelvezetés szerkezeteit nagyvonalú egy-
ségben fogalmazták meg, ha felnézünk, egy fényben
úszó homogén szövetet látunk. Ahogy az ember bejárja
az épületet, szinte mindenhol ezzel a következetességgel
találkozik. A belsõ ajtók finom, de legkevésbé sem régi-
eskedõ plasztikája, a több forgástengelyen mozgó rejtett

ajtópántok, a rejtett ajtócsukók, a nagyon jó érzékkel ki-
választott réz FSB kilincsek, a süllyesztett, kör alakú cí-
mek nem törik meg a nagyterem in situ kõ keretébe az
ötvenes években másodlagosan elhelyezett szép barokk
ajtó sugárzó auráját, hanem inkább értelmezik, észrevét-
lenül. A rejtett világítással kialakított filigrán korlátok, a
több helyen egyedi megoldással alkalmazott ERCO lám-
pák, a kör alakú porcellán villamos szerelvények, a tûz-
jelzõ és biztonsági szerelvények, a tûzgátló szerkezetek
és a kártyával nyitható ajtók kialakítása kivételesen gon-
dos munka eredménye, amely elfeledteti a szakipari spe-
cializáció sokszor kiábrándítóan szakbarbár termékeit.
Ez még az épület tetõterében is érezhetõ, pedig itt alig
van más, mint szûkebb értelemben vett szakipari szerke-
zet. A teraszos megnyitások, átlátások, a részletekben
megmaradt, látható barokk fedélszék, az üvegtetõ már-
már valószínûtlenül sima, tükrözõ felülete és nem utolsó
sorban a padló alatt (a második világháború után szük-
ségszerûen a fa zárófödém helyére épített vasbeton le-
mez fölötti álpadló alatt) vezetett technikai rendszerek,
egyszóval a jelen kompozíciós teljesítménye és ereje e
hatás záloga. Az egyedi tervezésû beépítések és bútorok
kiaknázzák, az ember közvetlen fiziológiai adottságainak
és igényeinek szintjén részletezik az építészeti tér lehe-
tõségeit. Nincs külön belsõépítészet, a tér- és tárgyterve-

zés logikája egy tõrõl fakad, mindkettõ képes folytatni
ugyanazt az alapstruktúrát, amelyet esetünkben lénye-
gében a barokk hagyott ránk. Megjegyzem, ez minden
valamire való építészeti mû esetében így történik. Érzék-
letes példa erre a fekete laposvas lábakkal és matt furné-
rozott fa elemekkel kialakított garnitúrák asztalának sa-
rokrészlete. Az átlósan álló, az asztal lapjában intarzia
módjára dekoratív motívumként megjelenõ fekete lapos-
vas asztallábak éppen a három sík találkozásának pont-
ját és az ebbõl induló függõleges élt metszik ki a fából, a
legérzékenyebb helyen véve át az igénybevételt a kevés-
bé ellenálló anyagtól. Micsoda félreértés uralkodik itt-
hon ezzel kapcsolatban is, amit itt sikerült eloszlatni és

így elkerülni a CNC gépeken nagy sorozatban gyártott
dagályos, cirkalmas, megtévesztõen félrevezetõ módon
lakozott, úgynevezett „antik” vagy „klasszikus” vezetõi
bútorok – az értõ szem számára meglehetõsen komikus
díszletek és jelmezek – felvonulását. Helyettük egy az
Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményében található szép,
empire hangulatú, huszadik századi, bõr kárpitozású
magyar karosszék ehhez az épülethez újragyártott pél-
dányait látjuk a tárgyalókban. Az épületben egységes,
mûtárgy finomságú információs rendszer készült, ame-
lyet tipográfus mûvész tervezett. A perforált bronz lapok
mögött a fehér fal háttérhatása jelöli a szükséges üzene-
tet. Odafigyelést, kitartást, temérdek türelmes aprómun-
kát, egyszerre önzetlen csapatszellemet és tudásra ala-
pozott, határozott személyi döntést igénylõ megoldások,
amelyeknek alapja csak az építtetõ és az építész kölcsö-
nösen személyes megbecsülése és egymásba fektetett bi-
zalma lehet. Nagyon ritka ez mifelénk – a magyar társa-
dalom jó ideje mintha éppen ez elõl menekülne –, de
mint látjuk, azért elõfordul. Ilyenkor érezzük a szép, a jó
és az egész titokzatos, felemelõ vonzását. A városvédõ
Pallasz Athéné nem hagyta magára budai házát.

Pazár Béla
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Szeretjük a helyzetet folyamatában látni, gondolván,
hogy ezzel teljesebb a kép, biztosabb a vélemény. Le-
gyen most is így, kezdjük az elején, pontosabban a 19.
század végén, 1896-ban, mikor a gyõztes pályázatot kö-
vetõen Kallina Mór és Árkay Aladár megbízást kapott az
épület megtervezésére.[1][2] A monumentális, kéteme-
letes belsõudvaros neoreneszánsz-eklektikus épület a bu-
dai polgárság palotája, a Pesti Vigadó ellenpontja kívánt
lenni. A földszinten nagyvendéglõ, kávéház. A díszlép-
csõn át az elsõ emeletre jutva bálterem, mellette a Budai
Polgári Kör termei és lakások. A korabeli képek idilli
hangulatot tükröznek, a valóságban azonban az élet,
mondjuk úgy, elég hullámzó volt, amit a sûrûn cserélõ-
dõ vendéglõsök sora is jelez.

A II. világháború ezt a házat sem kímélte, délnyugati
sarka belövést kapott, szobrai megsemmisültek. A szük-
séges helyreállítások után a bejárati portikuszt elbontot-
ták, a homlokzatot igénytelen formában stabilizálták. Az
épület új nevet és funkciót kapott. Hagyományok Háza

lett, a Magyar Állami Népi Együttes, mûhelyek, könyv-
tár, archívum otthona. [3] A hetvenes években közbensõ
vasbeton födémeket építettek, a tereket földarabolták.
2007-ben került sor a homlokzat, [4] 2018-ra pedig a
teljes épület felújítására.

Nézzünk hát körül, mi is történt. Kívülrõl semmi külö-
nös, csak mintha kicsit megmosdatták volna az épület
arcát, a nyakkendõt, a nyílászárókat, helyreigazították,
és a tetõre sem kerültek ablak-gépészet fejdíszek. Belép-
ve azonnal szembetalálkozunk az építészeti koncepció-
val: diszkrét mûemléki helyreállítás, illeszkedõ kortárs
elemekkel. A diszkrét alatt az értéktisztelést, az érték-
elemzést és az értékteremtést értem. Az elõcsarnok és a
díszlépcsõház szerencsésen átvészelte az elmúlt több
mint száz évet. Itt nem kellett sokat tenni, de a tojáshéj-
törtfehér falszínnek és az új, olívazöld színû információs
pultoknak köszönhetõen két domináns belsõépítészeti
elem jelent meg. A földszinti oldalsó szárnyakban aztán
volt mit tenni. Kibontották az utólagos vasbeton födéme-
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ket, a terek újjáéledtek. Az impozáns díszlépcsõház kel-
lõen felkészíti a lelket arra, hogy az épület legfontosabb
terébe lépjünk. A díszterem eredetileg bálterem, majd
koncertterem volt, aztán a II. világháború után színpa-
dos elõadóterem lett belõle, állandó színpaddal, ferde
padozatos nézõtérrel. Ez a tér élt az emlékezetemben, és
amikor beléptem, úgy éreztem, nem ugyanott vagyok,
ahol korábban már jártam. Ez a helyreállítás egyik leg-
nagyobb bravúrja. Az eredeti báltermi funkció, amelyre
ismét igény van, és a korszerû színpad-nézõtér használat
egy helyen. A megoldáshoz szükség volt egy grandiózus
statikai kiváltásra, hogy az Iskola utcai részt a színpad-
hoz lehessen kapcsolni. Ezáltal a színpadot egy axissal
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hátrébb lehetett tolni, a tér mintha föllélegzett volna, a
mobil nézõtér-lelátó beépítésével pedig a báltermi funk-
ció is realitássá vált. A termet uraló egységes falszínt a
stukkóknál kevéske aranyozás gazdagítja, a belsõépíté-
szeti elemek, a színpad, a mobil nézõtér, a függönyök a
már természetesnek tûnõ olívazöld színt kapták.

A második emeleti irodaszinten át továbbhaladva ju-
tunk el az épület nagy nyereségéhez, az új beépített te-
tõtéri szintre. Ide az oly szükséges próbatermek kerül-
tek. Az Iskola utcai oldalon a homlokzati párkány, a Fõ
utca felõl pedig a balusztrád mögötti tetõterasz sávja
biztosítja a bevilágítást, szellõzést. Mindezt ugyan tilta-
ná a világörökségre hivatkozó erõltetett és értelmetlen
regula, de itt az értelmes építészi javaslat és a megértõ
mûemléki hatóság gyõzött. És akkor még az udvar.
Mintha Kallina Mór elõre gondolt volna arra, hogy egy-
szer majd jön Nagy Csaba, akinek jól jönne, ha az udvar
le lenne fedve. Bizonyára így történt, mert az udvar felé
nézõ folyosók a felértékelõdött fedett udvar magától ér-
tetõdõ részévé váltak. Különösen azért, mert az Iskola
utca magasabb szintje miatt itt egy alagsori szint kapcso-
lódik az udvarszinthez -, szinte ajánlkozva, hogy eléje
kerülhet valami. Mondjuk, egy kis lelátószerû építmény,
amitõl az udvar már nem is udvar, inkább valami külön-
leges köztes tér, ahol lehetnek elõadások is, meg szünet
is.   

Aki leül itt egy kis idõre, akár a kint vagy a bent nagy
filozófiai dilemmáján is töprenghetne, ám az építész ha-
nyag eleganciával érvényteleníti a kérdést. Hirtelen fel-
indulásból úgy éreztem, nincs is szükség filozófiára, ne
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adj' Isten dogmára, ha van építészet. Egyszerûen mo-
solygós ez a tér. És akkor zeneszó csendült fel a nagyte-
rembõl. Igen, a Gúzsba kötve elõadás fõpróbája. A tán-
cosok kezdetben nehezen mozogtak, a rájuk tekert ken-
derkötél korlátozta a táncot. És akkor jött a varázsló, ki-
csit megoldotta a köteleket, és a tánc életre kelt, a kötél
már nem szorított, inkább a ruha részévé, díszévé vált, a
táncosok egyre jobban élvezték a helyzetet, fergetegesbe
váltottak, a végén pedig az új nézõtéren felcsattant az
elsõ taps, az ott ülõ néhány ember elsõ tapsa.

A másnapi lapokban a szigorú kritikusok majd megfej-
tik, hogy ez a táncjáték az épület megújulásának a da-
rabja. A táncot, az életet erõsen szorította a kötél, az
épület szûkre szabott lehetõsége, aztán jött az építész,
és varázsló képében megoldotta a köteleket, a feladato-

kat, hogy így már szabadabb lehessen az élet, felszaba-
dultabb a tánc. Azt is leírják majd, ami nehezükre szo-
kott esni, hogy ez egy nagyon jó darab, aminek sokan
fognak itt még tapsolni. Mindez meg fog jelenni a lapok-
ban, a médiában, az egyik jelentõs építészeti folyóirat-
ban biztosan. Együtt örülhetünk a kiteljesedett hagyo-
mánynak. 

Nagy Gábor

Utóirat: Kallina Mórnak van még egy épülete, itt a közelben, a várban: a Honvéd

Fõparancsnokság épülete. A sikertelen pályázatok, tervek és ellentervek után

egyszerûen meg kellene bízni Nagy Csabát, tervezze meg a jövõjét annak az

épületnek is. Bízni kellene abban, aki már bizonyított. 
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Budán az 1830-as évekkel jelennek meg a tehetõs polgá-
rok, bankárok, vállalkozók és arisztokraták, hogy szellõ-
sen elszórt nyaralóépületeikkel telepítsék be a lankákat.
Akkortájt a környék leginkább egy hegyi falura hasonlí-
tott. Borgazdálkodás és szõlõmûvelés, tejtermelés és le-
geltetés volt a meghatározó, a kirándulók pedig elõsze-
retettel keresték fel a gyógyvízû forrásokat és a fogadó-
kat. A század elsõ harmadában elinduló szuburbanizá-
ciót két dolog hajtotta. Az egyik az ipari forradalom haj-
nalán egyre bûzösebbé váró város, amelyet 1831-ben
még pusztító kolerajárvány is letarolt, a másik pedig a
kár, amelyet a marhacsordák okoztak a budai erdõsé-
gekben.[1] A szórtan felbukkanó, kis alapterületû, pavi-
lonjellegû villákat „a klasszicista stílus határozta meg az
1830-as és az 1840-es években”,[1] és – vélhetõen

1844-ben – ebben a stílusban építette meg Hild József,
korának elismert építésze és építõmestere is a saját villá-
ját a Budakeszi úton.* A palladiánus hatást mutató épü-
let leginkább az 1556-ban épült Villa Badoerre hasonlí-
tott, amelyen elõször alkalmazta a mester a timpanon-
nal zárt portikuszt. A görög templom homlokzata ezzel
vált a reprezentatív lakóház-építészet meghatározó ele-
mévé.

A villa elsõ korszaka 1858-ig tartott. Hild ekkor elár-
vereztette a telket azért, hogy átvállalhassa a családtag-
jait sújtó pénzügyi nehézségeket. Az új tulajdonos Juluis
Darrier nagykereskedõ lett. Darrier 1864-ban adta to-
vább az ingatlant Ráth Mórnak, aki – úgyszintén szak-
mai és anyagi gondok szorításában – 1875-ben dobta is-
mét piacra a házat. Ráthot Beer Salamon és felesége,
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Alstätter Júlia követte tulajdonosként, akiktõl újabb tíz
év elteltével Kleiner Ármin és neje vásárolta meg a há-
zat. „A tulajdoni lap szerint – írja Hámori Katalin –
Kleiner Ármin halála után, 1904-ben leánya, akkor már
Geist Gáspárné Kleiner Ilona örökölte édesapja után a
teljes budai ingatlant. A villa ezután a Geist család tulaj-
donában maradt az 1952-ben bekövetkezett államosí-
tásig.”[1]

A házat sokáig nem alakították át, a nagyobb változta-
tásokra Kellner Ármin megbízásából került sor Pucher
József tervezésében. Pucher annak érdekében, hogy
megnövelje a szobákat, befalazta a mellékszárnyak osz-
lopközeit, és két keresztszárnyat illesztett az épületvé-
gekhez, amelynek eredményeként megszületett a maira
jellemzõ bontott tetõforma és az additív tömeg. A kert
felõli blokkba került a fürdõ és két szoba, az utca felõli
tömegegységbe pedig a lépcsõ, ugyancsak két szobával
kiegészítve. A történeti építészetnek megfelelõen az
egyes szobák átközlekedõk maradtak, nyugalmat, csen-
det csak az új tömegek végszobáiban lelhettek a ház la-
kói. A lépcsõs blokkot Pucher hosszabbra tervezte, ezzel
pedig megszûnt a villa korábbi szimmetriája.

1894-ben ismét bõvítik a házat, és a tervezéssel ismét
Pucher Józsefet bízták meg, aki a nyugati homlokzathoz
folyosóval csatolt egy újabb helyiségcsoportot, amellyel
még tovább darabolta tömeget. Az egyébként is osztott
alaprajzba a II. világháború után lakásokat installáltak.
A házat végül 1952-ben államosították. 1959-ben felújí-
tották a homlokzatot, a következõ évben védetté nyilvá-

nították az épületet, de az újabb helyreállításra közel
negyven évet kellett várni. Az 1997-ben végzett átalakí-
tás tovább aprózta az épületenteriõrt. Az 1996-os priva-
tizálását követõen 2001-ben került a villa ismét állami
tulajdonba, majd – egyes helyiségeinek alkalmi haszno-
sítását leszámítva – sokáig üresen állt. A részleges hasz-
nálat és az oda nem figyelés eredményeként 2014-re a
fogadótér, az irodák, a vizes helyiségek és teakonyha

igen rossz mûszaki állapotba kerültek. Ekkor kapta meg
Kokas László a feladatot, hogy a villában alakítsa ki a
Magyar Mûvészeti Akadémia Mûvészetelméleti és Mód-
szertani Kutatóintézetének helyiségeit.

Az átalakítást végzõ Kokas László koncepciója[2] az
volt, hogy egyrészt megszabadítsa a házat a felesleges
rárakódásoktól, másfelõl biztosítsa a kutatószobák által
igényelt alapterületet úgy, hogy közben hihetõ építészeti
mintázat születik a klasszicizmusról. Rendkívül fontos:
nem a klasszicizmus nyomát, replikáját, netán szimu-
lakrumát akarta létrehozni, hanem egy olyan „egy az
egyes” építészeti modellt, amely intellígibilis választ
ad(hat) a stílus mibenlétét firtató kérdésre. Elsõ lépés-
ként kiszabadította a Pucher által elfalazott oszlopokat,
összenyitotta a kert felõli oldalszárny szobáit, és itt ala-
kította ki az egyik kutatószobát. Az utca felé esõ kereszt-
szárnyba került az igazgatói szoba, a tárgyaló és egy tea-
konyha. A Hild-féle tömeg bejárati axialitását helyreállí-
tandó egy második kutatóhelyiséggel nyugati irányba
megnyújtotta az épületet. Kipótolta a szimmetria csorbu-
lásából adódó döccenéseket, és az eredeti sárga színt

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / s z e p t e m b e r / o k t ó b e r 49

F E L Ú J Í T Á S

Irodalom / References

[1] Hámori, Katalin: „Hild József villája”

[kézirat], Magyar Mûvészeti Akadémia,

Mûvészetelméleti és Módszertani Ku-

tatóintézet, Budapest, 2017, p 15. 

[2] Kokas, László: „A megújult Hild-

villa”, Magyar Mûvészet / Hungarian

Art, Vol 5, No 1, (2017 március), p 190.

6 Ezen távlati elképzelések egyike,

hogy a telken felépül esetleg egy mo-

dern architektúrájú kutatóépület kü-

lön szobákkal, a villát pedig csakis rep-

rezentációs célokra használják.

[3] Cságoly, Ferenc: „Mûemlékvédelem

– kérdések és felvetések”, Építés-

Építészettudomány 45: (1–2) pp 19–30. 

[4] Reimholz, Péter: „Kronologikus

implantációk és didaktikus protézisek”,

Magyar Építõmûvészet, Vol 77, No 5

(1986/5), p 9. 

[5] Rowe,  Colin : „The Mathematics of

the Ideal Villa: Palladio and Le

Corbusier Compared”, The

Architectural Review, Vol 88, No 3

(March, 1947), pp 101–104.

[6] Ferkai, András: Konsztantyin

Melnyikov, Akadémiai Kiadó, Budapest,

1988, p 104. 

[7] de Duve, Thierry: „When Form Has

Become Attitude – And Beyond”,

Theory in Contemporary Art Since 1985,

John Wiley & Sons, Inc, 2013, pp

21–33.

Bejárat, elõtte a díszkúttal. Az áta-

lakítás legjelentõsebb formai eleme

a lábazatok anyagának és geomet-

riájának rendezése volt

* Hild az egyik legnagyobb figyelem-

mel kutatott építészünk, csak a fonto-

sabb publikációk közül néhány:

Rados, Jenõ: Hild József, Pest nagy épí-

tõjének életmûve, Akadémiai Kiadó, Bu-

dapest, 1958;

Horváth, Alice (ed): Ráció és romantika,

Hild József építész (1789–1867) emlé-

kezete, Konferencia-kiadványok 3, Bu-

dapesti Mûszaki Egyetem, Építészmér-

nöki Kar, Építészettörténeti és Elméleti

Intézet, Budapest, 1989;

Marótzy, Katalin (ed): Hild József építé-

szete, TERC, Budapest, 2008;

Havas, Gyöngyvér: Hild József, Holnap

kiadó, Budapest, 2017

metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  1:50 PM  Page 49



egy nyugodtabb pasztellzöldre váltotta. A homlokzat
egyedül a megnyúló nyugati házvégen volt kérdéses.
Kokas itt a Pucher-féle átalakítás nyílásosztását levágta a
hátsó homlokzatról és a kutatószoba végfalára illesztet-
te. 

Míg a tömegformálást és az építészeti részletképzést
(nem tudok jobb szót) az elõdök iránti alázat határozta
meg, a gépészetet és a tereket Kokas László távlatosan
alakította ki. (Ezen távlati elképzelések egyike, hogy a
telken felépül esetleg egy modern architektúrájú kuta-
tóépület külön szobákkal, a villát pedig csakis reprezen-
tációs célokra használják.) Meggyõzõdése volt, hogy egy
ilyen házat nem szabad cellákkal szabdalni, így a bõvít-
ményt és a fõbb helyiségeket is jól definiált téregység-
ként kezelte. A falakat utólagosan vízszigetelték, elektro-
mosan szárították, általában olyan gépészetet installál-
tak, amely felesleges szerelvények nélkül biztosítja a ház
fûtését. A felújítási nehézmunkák persze okoztak csaló-
dást, pontosabban lesegítették az elõdök építési kultúrá-
jával kapcsolatos vélekedéseket arról a mitikus magas-
latról, amelyre az elmúlt fél évszázad botrányos kivitele-
zési gyakorlata emelte. Az alaptesteket több helyen meg
kellett erõsíteni, a pincefal szerkezete pedig oly szedett-
vedett és szemetes volt, hogy kénytelenek voltak az in-
jektálásos vízszigetelés mellett dönteni. Hasonló odafi-
gyeléssel kezelték a csapadékvizet: a tetõkrõl csatorna-
rendszer szállítja az esõt egy földalatti tartályba, ami a

közel másfél hektáros kert gazdaságos öntözését bizto-
sítja. Kitisztították az épület mellett található kutat is,
így egy aszályosabb nyáron saját kútból oldják meg a lo-
csolást.

A gépészeti és a szerkezetet érintõ nagybeavatkozáso-
kon túl a klasszicizmushoz társítható decorum határozta
meg a formai döntéseket. Ennek szellemében szüntették
meg a lábazati anomáliákat: a bejárati lépcsõfal geomet-
riáját is rendezõ kõlábazat posztamensre emeli a házat.
A belsõépítészetet meghatározó karakter a mértéktartó
bútorokkal kialakított irodaenteriõr. Annak érdekében
azonban, hogy ne legyen túl éles a váltás a semleges ku-
tatószobák és a megérkezés ünnepélyessége között, a
belépõt olyasfajta belsõ fogadja hallban, ahol a bútorok,
a szõnyeg, a holker alá festett grisaille és az eredeti kan-
dalló egy klasszicista szalon több mint hihetõ idézete-
ként vannak jelen. A tárgyak reprezentativitása innen
csendesül fokozatosan a titkárság egyszerûbb, majd a
kutatószobák már-már puritán berendezésééig.

A kortárs magyar építészetet talán leginkább foglal-
koztató kérdés ma az, hogyan tekintsen a mûemlékvéde-
lemben lezajló paradigmaváltásra, miképp viszonyuljon
a mûemlékek alakhû rekonstrukciójához, netán megis-
métléséhez.** Erre a kérdésre nem lehet általános vá-
laszt adni, az eltérõ tárgyi alakzatok ugyanis eltérõ eljá-
rásokat feltételeznek. Egészen más a helyzet egy klasszi-
cista emlékkel, mint mondjuk egy gótikus darabbal.
Elõbbi, vagyis a klasszicizmus ugyanis nem pusztán stí-
lus, hanem – Michael Graves-tõl kölcsönzött Reimholz-
gondolattal – maga az építészeti realizmus.[4] Az alap-
elemek strukturálisan is koherens rendszere, amelyben a
decorum forraszt eggyé szerkezetet és díszítményt. Ez is
magyarázatot ad arra, hogy a klasszicizmus mint olyan
az antikvitás óta jelenlévõ, hol gyengébb, hol erõsebb
hagyományként kontrollálja a formálást. Leon Krier
Poundbury-je és általában az új-urbanizmus; Duncan G.
Stroik és Quinlan Terry építészete; Thomas H. Beeby és
a Richard H. Driehaus-díj körül tömörülõk klasszicizmu-
sa olyasfajta kontinuitások, amelyek nem említhetõk egy
lapon a posztmodern giccsel, mint ahogy Aldo Rossi
munkássága vagy Michael Graves jobb pillanati sem. A
klasszicizmus folyamatossága állítja léneába David
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Chipperfield berlini darabjait Mies-ével, és hozza közös
nevezõre Palladio villáit Le Corbusier-éivel.[5] De mind-
ez éppúgy igazolást nyer azáltal is, ahogy az angol szak-
irodalom egy része a reneszánsz építészetét is a fenti
címszó alatt tárgyalja. A kortárs angolszász építészetek
napjainkig tartó palladianizmusa mellett hasonló folya-
matosság figyelhetõ meg az orosz építészet(történet)
klasszicizálásában, melynek felszínén csak termékeny re-
dõnek bizonyult Konsztantyin Melnikov racionalizmusa
és Mojszej Ginzburgék konstruktivizmusa.[6]***

Intellektuálisan persze rendkívül komoly kihívás fel-
dolgozni azt a hullámzást, ahogy a Bauhaus-modell
megjelenésével elõbb a Beaux-Arts-os képzés alapját je-

lentõ „tehetség”-et váltja fel a „kreativitás”,[7] majd
ahogy a szociális építészettel lesz hasonlóképp jelentõs
napjainkra az „ügyesség”, és nyeri vissza ezzel párhuza-
mosan száz évvel ezelõtti jelentõségét a „tálentum”. Még
nehezebb átélni azt a paradigmaváltást, amelyben a mo-
dernista elvek mentén elvégzett „etikus” rekonstrukciók
és az újjáépítések közötti vita az utóbbi javára látszik el-
dõlni. Különösen ebben a morális tétektõl sem mentes
vitában lett megnyugtató a megoldás, amellyel Kokas
László jelentkezett a Budakeszi úti Hild-villa felújítása-
kor.

Wesselényi-Garay Andor
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A beruházás célja a Gül Baba türbéje és tágabb környe-
zetének felújítása, rendezése annak érdekében, hogy a
hely történelmi, mûvészettörténeti és turisztikai jelentõ-
ségéhez méltó módon várja a látogatókat. A projekt
nemcsak a mûemléki felújítást, hanem a környezõ utcák,
valamint a lakosság által használt, leromlott állapotú
közpark méltó megújítását is magában foglalta. Város-
építõként az volt a célunk, hogy ne csak egy-egy elemet
kiragadva, hanem komplex városrész-rekonstrukcióként
oldjuk meg a feladatot. Ezzel egyrészt javítjuk a helyiek
életminõségét, másrészt növelhetjük a városrész turiszti-
kai vonzerejét is. A türbével kapcsolatos régészeti és res-
taurátori feladatok során elvégzett munkákra és azok
eredményeire ebben a cikkben – terjedelmi okokból –
részletesen nem térünk ki. Célunk az építészeti ered-
mény bemutatása, rövid kitekintéssel a türbe és a Wag-
ner-villa múltjára, valamint a kiindulási állapotok össze-
foglaló ismertetése. 

Történeti ismertetés* 

A meghódított Budán 1541. szeptember 21-én meghalt
Gül Baba, a harcos bektási (törvénnyel élõ) rend nagy
tisztelettel övezett dervise.[1]

A Rózsadombon (török néven Michnet depesi) elte-
metett szerzetes sírja fölé a Budát 1543-1548 között
kormányzó Mahomet pasa emeltette a ma is meglévõ
türbét (török sírkápolna). 

Buda 1686-os visszavíváskor az építmény bizonyára
csak kisebb sérüléseket szenvedett. Falai és boltozata
nagyjából sértetlen maradhatott, a tetõ késõbbi, magasí-
tott formája korábbi pusztulásával magyarázható, de ta-
lán a török jellegtõl való különbözés is szerepet játszha-
tott elkészítésében.

1686-tól az egész Rózsadomb a jezsuita rend birtoká-
ban volt, a türbét keresztény kápolnaként használták.[2]
1773-ban, a rend feloszlatásának évében a József-hegyi
terület visszakerült a város tulajdonába, majd árverésen
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értékesítették. Több tulajdonosváltást követõen az ingat-
lanrészeket 1857-ben Wagner János építész és felesége
Redlich Klára vette meg.[3]

1893-ban Wagner építési engedélyt kért két különálló
villa építésére, melyeket oszlopos folyosóval szándéko-
zott összekötni. Az épület tömege a türbét teljesen el-
nyomta, a türbe egyik sarkát az oszlopos folyosó falába
beépítve a villán kívülrõl gyakorlatilag észlelhetetlenné
tette.

Magát a türbét 1914-ben mûemlékké nyilvánították.
1915 elején tetemkutató ásatást végeztek, a türbe régi
fapadozatát fölszedték. Az alatta levõ üregben két telje-
sebb (16. századi) és egy hiányosabb (13-14. századi)
férficsontvázat találtak. Bartúcz Lajos antropológus az
épebb csontvázak egyikében Gül Baba földi maradvá-
nyait vélte meglelni, míg a másikat feltételesen az 1587-
ben elhunyt Kalikof Ali budai basával azonosította.

Az ásatáshoz kapcsolódóan történt meg a türbe akkori
felújítása Möller István építész tervei szerint. Az eredeti
járószintre visszaállított, új padlóval, fakoporsóval ellá-
tott, betörés ellen ablakrácsokkal felszerelt, külsõleg és
belsõleg restaurált türbét 1918. július 28-án adták át.
[4]

Az elsõ világháborút követõen az egyre romló állapo-
tú villát felosztották, és kilenc bérlakást alakítottak ki
benne. 

Az épületet a hozzá tartozó telkekkel együtt 1941-ben
közgyûlési határozat alapján megvette a fõváros.

A második világháborúban a Wagner-villa katonai tü-
zérségi szempontból kedvezõ fekvése miatt célpontként
is magára vonta a figyelmet. Az épületegyüttest ért talá-
latok során maga a türbe is megsérült. A Fõvárosi Mû-
emléki Felügyelõség 1960–1962-ben, Pfannl Egon tervei
szerint helyreállította. Ennek során a kupola magasított
tetõszerkezetét a lanternával együtt lebontották, helyet-
te vörösréz fedésû, kecsesen ívelt, laposabb kupola ké-
szült. A jezsuita kolostori idõkben kialakított ovális abla-
kokat pedig elfalazták. Az egyetlen megmaradó ablakot
és ajtót kovácsoltvas rácsokkal látták el. A belsõ padoza-
tot piszkei lapokkal burkolták. [5]

A Wagner-villa állapota azonban tovább romlott, és
1970-ben lebontották, így a türbét csak egy egyszerû
pálcaráccsal lezárt támfalszakasz övezte.

A türbe közvetlen környezetének rendezésére 1996-
ban került sor K. Pintér Tamás és munkatársai tervei
alapján. Az egykori villa udvarának megmaradt falszegé-
lyeit is visszabontották, így megszûnt a türbe beszorí-
tottsága. A Wagner-villa emlékére három oldalú oszlop-
csarnok épült 16. századi török fejezetekkel.

Építészeti feladatok

A II. kerület egyik ékköve, kedvelt turisztikai célpontja
méltatlan állapotban volt. Az 1996–97-es helyreállítás
keretében megtervezett építészeti tartalomnak és mûsza-
ki megoldásoknak csak egy része készült el, az is sajnos
kifogásolható. A magyarországi éghajlati viszonyoknak
nem megfelelõ kõszerkezetek és burkolatok felfagytak. A
támfalakon elmozdulások, törések keletkeztek, a vakola-
tok átáztak, részlegesen lehullottak. A csobogó és a dísz-
kút elfagyott, az oszlopcsarnok mûkõ oszlopai megrepe-
deztek, kagylósodtak, nem egy helyen a vasalás is sza-
baddá vált. A türbe lépcsõi fagykárt szenvedtek. Ezek
eredményeként mindössze szûk húsz esztendõ alatt az
épületegyüttes gyakorlatilag látogathatatlanná vált. Az
épületek állagának a gyors leromlásával párhuzamosan
a környezet is erodálódott, a közbiztonság jelentõsen
romlott a környéken.

A csaknem 500 éves türbe és környéke teljes felújítá-
son esett át, a kivitelezési terület közel 2 hektár.
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Nemcsak a síremlék és az oszlopos kerengõ, hanem az
egykori Wagner-villa megmaradt pincerészei és sarok-
bástyái is újjászülettek, kávézóval, kiállítási térrel és kö-
zösségi helyiségekkel bõvült. Az ikonikus szépségû Gül
Baba utca pedig új, ám a mûemléki környezetbe illõ, an-
nak hangulatát megõrzõ kockakõ burkolatot kapott. A
függõkert több ezer új növénnyel szépült meg, különle-
ges kertépítészeti attrakció és egyben mediterrán tanös-
vény született.

A közpark

A Turbán utca felõl érkezve rendezett növényzet, virág-
kazetták és füvesített felületek fogadják a látogatót. A
Gül Baba-szobor méltó hátteret kapott, amely mellett
impozáns tûzi kovácsolt kapu jelöli ki a türbe felé az
utat.

A Mecset utcából felfelé haladva elõször a mediterrán
közparkba jutunk, amely három fõ részbõl áll: az örök-
zöldek kertjébõl, ahol tulipán, nárcisz, írisz, fritillaria vi-
rágzik, a rózsakertbõl, amelyben magastörzsû és kúszó-
rózsák, valamint más rózsakülönlegességek vannak, vé-
gül az illatkertbõl, ahol rozmaring, zsálya és kakukkfû
kényeztetik érzékszerveinket.

Mindezek mellett teljesen újjáépült a felvezetõ lépcsõ,
a támfalszerkezet, az utcabútorok, s az esti órákban pe-
dig mindez minõségi köz- és díszvilágítással társul. Ta-
vasztól õszig egy tizenkét fúvókából álló páratér is gaz-
dagítja a látogatói élményt.

A terület a Gül Baba utca felõl ismét közvetlenül meg-
közelíthetõ, mivel újjáépült az északi fal melletti felveze-
tõ lépcsõ a Turbán utca felé. A keleti teraszok tégla, sta-
bilizált kavics és növényesített felületekkel gazdagodtak,
a burkolatokkal harmonizáló pihenõkkel és igényes köz-
világítással.

A türbe

A türbe állapota az 1996–97. évi helyreállításának kö-
szönhetõen megfelelõ maradt. 

Az építmény szabadon álló, nyolcszögû alaprajzon

emelkedõ, a kõalapzatra kváderkõfalazattal épített, cse-
gelyes kupolával fedett török sírkápolna körülfutó kõzsá-
molyon áll, öt méter magas falait nyolc sor hasáb alakú,
faragott zsámbéki mészkõ alkotja.

Külseje szerény. A kis kiülésû lábazat felett minden
oldalát faltükör díszíti, fent egyszerû párkány zárja le. A
szegmensíves záródású, szamáríves felülvilágítóval kiala-
kított bejárat a déli oldalon van. A keleti falszakaszon
egy négyszög alakú, egyszerû szalagkeretes ablak talál-
ható, egy ugyancsak szamárhátíves felülvilágítóval. 

A többi oldal nyílás nélküli. (A minden korábbinál
alaposabb falkutatások eredményei azt igazolták, hogy a

türbének korábban sem volt több ablaka. Ennek vizsgá-
lata – az ennek ellentmondó törökországi példákból ki-
indulva – a falkutatások hangsúlyos eleme volt. Csupán
átmeneti idõszakot képezett a jezsuita tulajdonlás idején
kialakított két fekvõ ovális ablak az északi és a nyugati
oldalon, azonban ezeket a Pfannl Egon nevéhez fûzõdõ
helyreállítás során kibontották, a nyílásokat befalazták.)

A félgömbkupolát jó állapotban levõ korcolt rézlemez
fedi, melyet a jelen felújítás nem érintett. A fémlemezfe-
dés a kupola vonalát követve enyhe ívvel fordul az ol-
dalfalak tetejére. A kupola tetején aranyozott félhold te-
tõdísz áll, ennek aranyozása megújult.

A türbe belsejében a nyolcszögletû térre csegelyes fél-
gömbkupola borul. A kváderfalazat lépcsõzetes kiugra-
tással vakolt, szamárhátívsorral díszített, fehérre festett.
A falkutatások során a teljes felületen eltávolított vako-
lat helyett – annak geometriáját alapul véve – teljesen új
készült. A piszkei vörösmészkõ lapok alkotta korábbi já-
rófelületet homokágyba fektetett hatszög alakú kézmû-
ves téglaburkolat váltotta fel.

A tér közepén kelet-nyugati irányban áll a koporsó,
Gül Baba fából készített, teljesen felújított jelképes szan-
dukája, fakorláttal övezve. 

A türbét körülvevõ belsõ kert 

A mostani felújítás szembetûnõ változásokat hozott. A
korábbi C alaprajzú oszlopcsarnokot átalakították. A kö-
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zépen megnyitott és két U alaprajzú kisebb elemre bon-
tott megoldás által a türbe a város irányából szabadon
látható lett. Az oszlopcsarnok oszlopai a korábbiak geo-
metriájának a megtartásával újonnan készültek, ahogyan
a Zsolnay-oszlopfejezetek és lábazati elemek is. Az osz-
lopcsarnok tetõszerkezete és fémlemezfedése szintén tel-
jesen új, a korábbi geometriákra és anyaghasználatra
alapozva. 

Az U alaprajzok sarokpontjain felmerült egy-egy ku-
pola igénye. A tervezõ végül elfogadta azt a megoldást,
hogy a tetõ fémlemez fedésén felülrõl nézve semmi nem
jelenik meg, alulról feltekintve azonban egy 0-90, ill. 45-
135 fokban elforgatott elhelyezésû, több rétegben fekte-
tett, egyre zártabb elrendezésû, kezelt deszkázat ad a
sarokpontokat hangsúlyozó rajzolatot.

A türbe belsõ kertje is teljesen megújult. Füvesített fe-
lületek, rózsaágyások, kiskockakõ-burkolatú járófelüle-
tek, nagyméretû kõlapburkolatú terasz, vízjáték színesí-
tik.

Stratégiai jelentõségû feladat volt a szivárgórendszer
megújítása az esõvizek, rétegvizek, közmû eredetû vizek
összegyûjtésére és bekötésére a közcsatornába.

Ami a Wagner-villából fennmaradt

Az eredeti Wagner-villából mára a pinceszinti helyisé-
geknek is csak egy része maradt meg. Az északi szárny
megtartott pincehelyiségeinek a boltozata az 1996-97-es
felújítás során megemelt boltvállal és záradékkal épült
újjá. Az északi szárny további pincehelyisége már csak a
korabeli terveken volt megtalálható. A keleti szárny pin-
ceszinti helyiségei az épület bontásából származó bontá-
si törmelékkel voltak feltöltve, és egy vasbeton lemezzel
lezárva. 

Az egykori épület megmaradt északi támfala mellett a
Gül Baba utcából felvezetõ lépcsõre is csak következtetni
lehetett. Az elvégzett talajvizsgálatok (fúrásos mintavé-
telek) alapján a lépcsõ létezése végül be is igazolódott,
de az évtizedeken át bontási törmelék alatt rejtõzõ szer-
kezet megtartása lehetetlen volt. (A törmelék humuszo-
sodott felsõ rétegében megkapaszkodó növényzetbõl ki-

fejlõdött sarjerdõ gyökérzete csak rontotta a szerkezetek
állapotát.)

A Wagner-villa megújult, ill. újjáépült területeire a be-
járat a belsõ kert szintjén nyílik, innen egy szinttel lej-
jebb, a volt pinceszinten találhatóak a közönség számára
kialakított helyiségek.

A Wagner-villa egykori pinceszintjét szinte teljes egé-
szében újra kellett építeni. A korábbról megmaradt fal-
részeket a továbbiakban nem lehetett megmaradó szer-
kezetekként felelõs módon figyelembe venni. A pince-
szint egykori padlóvonala alatt továbbá meg kellett épí-
teni azokat a járható keresztmetszetû padlócsatornákat
is, amelyekben az épületgépészeti vezetékek futnak.

A szükséges fûtõ, illetve hûtõkapacitást megújuló
energia felhasználásán alapuló levegõ-hõszivattyú állítja
elõ. A helyiségekbe eljuttatott levegõ páratartalma sza-
bályozott.

Ez az egykori pinceszint fogadta be a közönség szá-
mára kialakított helyiségeket: büfé, teázó, két oktató-
vetítõ-tárgyaló helyiség, shop, kiállítási terület, rendez-
vényhelyiség, WC-csoportok. Ezen kívül épületgépészeti,
üzemeltetési, karbantartási helyiségek kerültek még ide. 

A belsõ kertbõl nyíló bejárati szint valójában egy fél-
szint, itt az épületfelügyelet munkatársai számára fenn-
tartott tartózkodó helyiségek vannak, valamint tároló te-
rületeknek jutott hely.

Teljesen megújultak az egykori villa maradványainak
legmagasabb pontjai, az épület bástyái is. Az északkeleti
bástya a kilátóterasz szintjén szabadon megközelíthetõ,
a délkeleti bástyára pedig egy a falszerkezetektõl elle-
begtetett rozsdamentesacél-lépcsõ vezet fel, amely az
épületegyüttes nyitvatartási idejében érhetõ el. 

Az északnyugati ponton a teraszszintrõl egy új, vasbe-
ton szerkezetû, kõburkolatú kubusban érhetõ el az aka-
dálymentesítést biztosító felvonó. Ennek kõfelülete
egyúttal méltó hátteret ad a korábban meglehetõsen
esetleges elhelyezésû Gül Baba-szobornak, egyben helyet
biztosít a magyar – angol – török nyelvû történeti átte-
kintésnek.

A megújult épületegyüttes egyik éke a teázó fölötti
megemelt boltozat fiókboltozataiban elhelyezett, üveg-
mûvészeti alkotásnak is beillõ ablakcsoport, melynek
szépségét napközben a teázó felõl beáramló napfény
emeli ki, az esti órákban pedig a kertbõl lehet gyönyör-
ködni benne a bentrõl kiáramló világításnak köszönhetõ-
en.

Bízunk benne, hogy az elvégzett munka, a megújult
városrész évtizedekig szolgálja majd az itt élõket és az
idelátogatókat.

Mányi Dániel
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A Flórián téri közúti fölüljáró alatt mûemlékként bemu-
tatott fürdõegyüttes a Traianus uralkodása idején
(98–117) az Aquincum területén létesült elsõ kõtábor
maradványaihoz tartozik. A bemutatást a hetvenes évek
végén, a környék közúthálózatának rendezésekor, az Ár-
pád-híd kiszélesítésével egy idõben építették meg. A
Thermæ Maiores néven ismert katonai fürdõ már a 18.
század vége óta ismert.* Elsõ helyiségének megtalálása
Schönviesner István nevéhez kötõdik, aki az elsõ, szak-
mailag is nagyra értékelhetõ régészeti ásatást végezte az
Aquincum területén. Beazonosította a tábort építõ II.

Legio Adiutrix csapattestet és a megtalált helyiségek
funkcióját is. A lelet jelentõségét még a császári udvar is
értékelte, és Mária Terézia rendeletére a hideg vizes me-
dence fölé védõépületet emeltek. A hazai mûemlékvéde-
lem történetét tulajdonképpen ennek a fából ácsolt épít-
ménynek a létrejöttétõl számíthatjuk.

A Flórián téri közlekedési csomópont építésével pár-
huzamosan folyó régészeti kutatások felszínre hozták a
fürdõ együttesének csaknem teljes alapterületét, illetve
összekapcsolták a Szentendrei út 3. szám alatti, már is-
mert épület pincéjében lévõ, Schönviesner által feltárt
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A Flórián téri Thermæ Maiores és a Pacsirta kapu állapotáról 

Az aquincumi segédcsapat tábora 

a 2. századi állapot szerint

1. Palestra, 2. Apoditerion, 

3. Frigidarium, 4. Tepidarium, 

5. Caldarium

metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  1:51 PM  Page 56



romokkal és a két háború között megismert, majd a há-
ború után megépített úgynevezett OTP-ház alagsorában
és udvarán bemutatott maradványokkal, amelyek a für-
dõ testedzõ terének (palestra) részét képezték. Építé-
szettörténeti szempontból a fürdõ jelentõségét Pannónia
területén az adja, hogy az általunk ismert provinciánk-
ban feltártak között ez az egyetlen, amely a nagy köz-
fürdõk lineáris térszervezetét mutatják. Aquincum pol-
gárvárosán belül is több, Budapest teljes területén pedig
18 fürdõt ismerünk. Ezek térszerkezetére az egymás
mellé helyezetett funkcionális helyiségek sora a jellem-
zõ, míg a Flórián téri katonai fürdõben a hideg, a lan-

gyos és a meleg vizes medencék egyetlen longitudinális
tengelyre felfûzve sorakoznak.

A közlekedési mûtárgy építésének feltételei határoz-
ták meg a mûemléki bemutatás lehetõségeit, amint
Ágostházi László, a komplexum mûemléki bemutatásá-
nak tervezõje a beszámolójában keserûen megjegyezte.
[2, pp 139-167.] Az 1984-ben elkészült bemutatás nem
csak a közlekedési mûtárgyra hivatkozva vált befejezet-
lenné. Számos olyan részlet nem valósult meg, amely a
térszerkezet megértését, végsõ soron a fürdõ mûködésé-
nek tisztázását segítette volna. A teljesség igénye nélkül

jegyzem meg, hogy már Ágostházi László is nagyobb fe-
lületen nyitotta volna össze a 18. számú hideg vizes he-
lyiséget a keleti oldal medencéjével (26. számú térrész).
[2, p 165.] A magunk részérõl fontosnak tartanánk a
forró vizes helyiség terének (caldarium) a jelenleginél
nagyobb alapterületû megmutatását. Így válhatna értel-
mezhetõvé a klasszikus fürdõút térrendszere.

A 34 éve elkészült bemutatás állapotáról szinte szólni
sem érdemes. Ez az egykor izgalmas római kori bemuta-
tás mára csaknem az enyészet martalékává vált. Az ása-
tó régészek és a tervezõ eredetileg múzeumi körülmé-
nyek között tervezték a fürdõ meglátogatását. A belépést

biztosító kapu és mögötte a pénztár tárva nyitva, a fürdõ
helyreállított falain szándékos rongálás nyomai éktelen-
kednek. A kiállított sírkõ- és oltárkõmásolatokon grafit-
tik éktelenkednek. Az aluljárót használó emberek számá-
ra kevésbé jelentõs a több mint 1900 éves emlék, mint
megtalálásakor, 1778-ban Mária Terézia királynõ számá-
ra volt.

Több figyelmet érdemelnek a légiós tábor további be-
mutatott elemei, az úgynevezett Pacsirta kapu és az in-
nen induló fõutat szegélyezõ tiszti házak rommaradvá-
nyai. A Flórián tér részeként jegyzett, a Pacsirtamezõ
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F E L Ú J Í T Á S

* A régészeti feltárás történetére és az

egyes helyiségek funkciójának megha-

tározására vonatkozóan Kaba Melinda

dolgozatára [1] támaszkodtam.

A Thermæ Maiores 

és ma látható részei
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utca-Vörösvári út-Szõlõ utca-Kiscelli utca által határolt,
elhanyagolt zöldfelület északkeleti negyedében helyez-
kedik el a táborkapunak és környezetének bemutatása.
A korábban kitaposott ösvények nyomvonalát rögzítõ, a
gyalogosforgalomra orientált, tájépítészetileg átgondo-
latlan zöldfelületen építészetileg szervetlenül helyezked-
nek el a római kori romok.** Az alig fél méter magassá-
gig felfalazott falcsonkok alkalmatlanok arra, hogy az
erre járókkal elhitessék, hogy itt az egykor rettegett bi-
rodalom fontos hadászati központjának kapuja állott.
Ma, amikor az UNESCO Világörökségi Bizottsága a ró-
mai kori limes emlékeinek összeurópai szinten történõ
bemutatását készíti elõ (a Párizsból delegált látogatóbi-
zottság október elsõ hetében tájékozódik a magyar neve-
zés állapotáról), különös jelentõsége van annak, hogy
milyen bemutatást biztosítunk Budapest egyik elõdtele-
pülésének. Ágostházi László már az idézett publikáció-
ban is elkészítette a kapu és a városfal elvi rekonstrukci-
óját. Az elvi rekonstrukció közzétételét a Magyar Mûem-
lékvédelem X. kötetének szerkesztõje 1993-ban, a dolgo-
zat elkészültekor nem támogatta. Akkor Ágostházinak ki
kellett hagynia a publikációból az inkriminált szöveg-
részt. A kötet megjelenése csúszott, új szerkesztõ vette
át a kiadvány gondozását. Bár 1996-ban sem járultak
hozzá az eredeti szöveg megjelenéséhez, de „Függelék-
ként” csatolhatta a szerzõ a kapu elvi rekonstrukciójára
vonatkozó megállapításait. [2, pp 167-171.]

A kapuk és a városfal római kori felmenõ falszakaszai-
nak az alaprajzi mérete ismert, a régészeti feltárások so-
rán ezek az adatok egyértelmûen meghatározhatóak vol-
tak. A kettõs kaputorony egy kétnyílású bejáratot vett
közre, ahol a nyílásokat a fallal egyenlõ vastagságú, a
fal vonalában elhelyezkedõ pillér választotta el. A tor-
nyok északi határoló falának vonalában egy második
kapupár helyezkedett el, így jött létre a már a rómaiak
által is ismert és alkalmazott falszoros, a propugnacu-
lum. A római arányrendszer ismeretében elfogadható
Ágostházi javaslata, hogy a nyílások magassági mérete a
nyílás szélességének másfélszeresével legyen azonos. A
városfal magassága, a gyilokjáró szintje ebbõl a magas-
sági adatból egyértelmûen következik. A torony pedig
evidens módon egy szinttel magasabb, mint a gyilokjáró.
E kalkuláció alapján egyértelmû, hogy a Pacsirta kapu
képe hitelesen rekonstruálható. A rekonstrukció megva-
lósítása a hazai mûemlékvédelem azon téveszméjének
az elutasításán múlik, mely szerint a Velencei Karta elfo-
gadása óta a rekonstrukció nem része a mûemlékvédel-
mi beavatkozások eszköztárának. Hosszan cáfolható ez a
tévedés. A magyar mûemlékvédelem általában a varsói
óváros és a királyi palota II. világháború utáni rekonst-
rukcióját szokta említeni speciális kivételként. A hetve-
nes években befejezõdött varsói munkák ma a világörök-
ség részét képezik. Azonban már az 1964-ben rekonstru-
ált belgiumi Ypres gótikus posztócsarnoka is elnyerte a
világörökségi címet, holott az eredeti 14. századi épüle-
tet 1914-ben a német csapatok lerombolták, majd a
megkezdett, de be nem fejezett újjáépítést 1941-ben a
németek ismét porig bombázták. Sorolhatnánk még pél-
dákat a Balti államok területérõl is, ahol a II. világhábo-
rú során elpusztított középkori emlék helyén fölépült
szovjet stílusú épület elbontása után rekonstruált „erede-
ti” mára szintén a világörökség része. Megfontolásra
ajánlom tehát Ágostházi László elképzeléseinek a meg-
valósítását a jelenleg futó limes program keretei között. 

Mezõs Tamás
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A Pacsirta kapu felmérési alaprajza

és Ágostházi László elvi rekonstruk-

ciója

Légifotón a Flórián tér

** A romokon kívül a területen állítot-

ták föl közadakozásból 1990-ben a

„Közlekedési balesetek áldozatainak”

emlékmûvét. Az emlékmû helyzete

sem tájépítészei, sem pedig szabadtér-

építészeti szempontból nem indokolt.
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Már itthon is vannak olyan munkaadók, akik egy új irodatér kialakítá-
sakor belátják, hogy nemcsak a design, hanem az átgondolt, egészsé-
ges irodai munkakörnyezet is fontos. Az egyik – a piacon elõkelõ he-
lyet elfoglaló – belsõépítészettel, irodabútorokkal foglalkozó társaság
felismerte ennek fontosságát. A szakmai hitelességét támogatva a saját
felújított budapesti irodaházát regisztrálta a WELL Building Standard
minõsítés megszerzésére az „Existing Interior”, a „már kialakított belsõ
tér” kategóriában. 

Az épület felújítása 2016-ban fejezõdött be, és annak ellenére, hogy
a WELL követelmények az átépítés során még nem voltak ismertek,
nagyon magas mûszaki színvonal jellemzi a felújított épületet. Az ere-
detileg az 1930-as években Bauhaus stílusban épült villaépület a hábo-
rú után sok átalakításon, feldaraboláson esett át. A kétszintes épület
összesen 438 m2, a telek mérete 1 265m2. Az építész tervezõ, Mauricio
Flores így jellemezte a felújítás alapgondolatát: „Az eredeti épület sem
térszervezésében, sem mûszaki megoldásaiban nem felelt meg a mai
kor elvárásinak, ráadásul egy õsbokros, áttekinthetetlenül bozótos kert
közepén volt elrejtve. A cél egy átlátható tér létrehozása volt, amely-

ben a földszinti bemutatóterem szorosan kapcsolódik az emeleten el-
helyezkedõ irodákhoz. Igyekeztem megtartani a századelõn épült ház
eredeti tömegét, illetve a modern és Bauhaus stílusjegyek jellegzetes-
ségét és hangsúlyozni, hogy ez a régi mag, ezért elkülönítettem a 60-
as, 70-es években rátapasztott építészeti toldalékoktól. Nem autentikus
felújítás volt a cél, hanem az épület egységes átalakítása, kicsit lepo-
rolva, de tiszteletben tartva az eredeti kor építészeti gondolatát. A te-
tõt le kellett cserélni, de az új tetõ kiülési arányai, a tetõ dõlésszöge és
formavilága is a század eleji modern házak megoldásait idézi.” 

A háromlakásos épületbõl a magas minõségben elvégzett felújítás
során hozták létre a cég székházát. Az épület alsó szintjén egy tágas,
akár rendezvényeknek is otthont adó bemutatóterem és közösségi tér
jött létre. Az emeleti részre kerültek az irodák, itt dolgozik a 25 tagú
belsõépítész-dizájner csapat.

Az épület felújítása lehetõvé tette, hogy a legmodernebb igényeket
is kielégítõ, energiahatékony hõszivattyús rendszer biztosítsa a hûtést-
fûtést. Az alsó szinten lévõ belsõ terekbe a légkezelésnek köszönhetõ-
en folyamatosan tisztított levegõ érkezik. A fenti irodákban nagy nyit-
ható ablakok találhatók. 

A minõsítés elsõ lépéseként a folyamatot felügyelõ tanácsadó cég át-
nézte a különbözõ szempontok teljesülését, amelyeket késõbb majd fo-
lyamatos monitoringgal is alá kell támasztani. A levegõ minõségét elõ-
zetesen ellenõrizték az épület belsõ tereiben és a közvetlen környeze-
tében. Az illékony szerves vegyületek és a formaldehid elsõsorban a
burkolatokban, burkoló anyagokban található oldószerekbõl, ragasz-
tókból kerülhet a légtérbe párolgás útján. Az ózon a nyomtatóknál ke-
letkezhet. A por a kültéri levegõbõl kerülhet az épületbe, illetve a pad-
lószõnyegbõl keveredhet fel. A mérési eredmények útmutatást adtak a
fejlesztendõ területekre, további szükséges intézkedésekre vonatkozó-
an. A levegõ tisztaságának megõrzésében fontos szerepet játszik a tisz-
títás, a takarítás megfelelõ protokolljának kialakítása, a légkezelõk
gyakori szûrõcseréje, tehát az épület üzemeltetésével kapcsolatos fon-
tos paraméterek pontos definiálása.

Z Ö L D  O L D A L A K

A WELL minõsítés megszerzése felújított épületben
Átgondolt tervezést igényel, de nem lehetetlen

A WELL az elsõ olyan zöldépület-minõsítési rendszer, amely az em-

berek egészségére és jó közérzetére helyezi a hangsúlyt azokon az

épületeken keresztül, ahol a mindennapjaikat töltik. A WELL minõ-

sítés 7, illetve idén nyártól a 2. verzióban már 10 kategóriában

vizsgálja a kritériumok teljesülését. A minõsítés során az Inter-

national WEL Building Institute (IWBI) által felkért külsõ szakértõ

teszteli az épületben a levegõ tisztaságát, a víz minõséget, a meg-

felelõ fényviszonyokat, az egészséges étkezési lehetõséget, a bel-

sõ komfortot, az elérhetõ fitnesz lehetõségeit és a cég innovatív

hozzáállását a well-being kérdéskörben. Emellett a határértékek

betartása érdekében a folyamatos adatgyûjtés és monitoring is

elõírás a fontosabb belsõ paraméterek alakulásáról.
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Az épületet ellátó gépészet vizsgálatakor nem csak az elõállított friss
levegõ minõségét, hanem a gépek által keltett zajszintet is ellenõriz-
ték, hiszen a belsõ komfortra ennek is komoly hatása van. A felhasz-
nált építõanyagok és háromrétegû nyílászárók mind a külsõ hõ-, mind
a zajszigetelést elvégzik. A zaj szempontjából érdekes a visszhanghatás
vizsgálata, amely a nagyobb belsõ terekben lehet zavaró, fõleg a sok
ember által használt egyterû irodák esetén. Ennek optimális szinten
tartásában segítenek az akusztikai panelek vagy akár a maszkolás,
amelyet ebben az épületben nem szükséges alkalmazni, de egy több

száz munkatársat foglalkoztató shared service center esetén már indo-
kolt lehet.

A zónák és az azokban kialakítható belsõ komfortparaméterek
testreszabása, mint például a friss levegõ mennyisége vagy a hõfok be-
állítása, még hátravan, hiszen többféle hõmérsékleti zónát kell létre-
hozni. A terek egy része szabadon alakítható, ami ugyancsak fontos a
„WELL szemléletben”. Az elmélyült munkához csendesebb zugokra, a
közös megbeszélésekhez kollaborációs terekre van szükség, és a zárha-
tó tárgyalók kialakítása is fontos. 

Az irodák kialakítása már nagy arányban eleve az elõírt ergonómiai
követelményeknek megfelelõen történt, sok irodában többségben vol-
tak az állítható magasságú asztalok. Az irodai forgószékek és a moni-
torok is igény szerinti szögbe és magasságba állíthatók. A mozgást
szolgálja a tér közepén elhelyezett tágas lépcsõ is. 

Az épület átalakításakor a koncepció az átláthatóság volt. A nagy
üvegfelületek megszüntetik a határt a külsõ és belsõ környezet között,
az épület szoros kölcsönhatásban áll a természettel, hiszen a II. kerü-
letben egy gyönyörû kertben helyezkedik el. A WELL fontos szempont-
ként jelöli meg a biofíliát, azaz a természetközeli kialakítást, amely ér-
vényesülhet akár a belsõ terek anyagaiban, akár a teraszok vagy a kert
munkatérként való használatában.

A sok üvegfelület egyben a természetes fény érvényesülésében is se-
gít, amellyel így a mesterséges megvilágítás arányát lehet csökkenteni.
Elõzetes mérésekkel ellenõrizték a megvilágítási szinteket is, ami min-
denhol elérte a WELL határértéket. A nap járását követõ színhatások
alkalmazása, azaz a cirkadián ritmus követése is fontos szempont, ez
részben már teljesült is a bemutatóteremben, ahova sokféle lámpatest
és világítási eszköz került –, mind LED-es megoldás.

A térkialakítás és a berendezés mellett a munkatársak jó közérzeté-
hez olyan szolgáltatások is hozzájárulnak, mint a tágas zuhanyzó a
sportból érkezõ kollégáknak vagy a napi frissgyümölcs-kínálat és a
szûrt ivóvíz. 

A WELL szemlélet elsajátítása azonban az egész cégre feladatokat
ró: szükséges a folyamatos konzultáció a munkatársak igényeirõl, a
visszajelzések gyûjtése az intézkedésekrõl és a folyamatos együtt gon-
dolkodás, amely új típusú irányítást és hozzáállást igényel. Elengedhe-
tetlen a munkatársak oktatása az épület funkcióiról, a kezelésérõl, a
változásokról. Az õ tudatosításuk, aktív bevonásuk segítheti elõ a való-
ban hatékonyabb munkavégzést lehetõvé tevõ „WELL irodák” születé-
sét.
Kovács Emese, MN6 Energiaügynökség

Z Ö L D  O L D A L A K

Ro
va

ts
ze

rk
es

zt
õ:

 a
 M

ag
ya

r K
ör

ny
ez

et
tu

da
to

s É
pí

té
s E

gy
es

ül
et

e 
/ 

w
w

w
.h

ug
bc

.h
u 

/ 
Fo

tó
: B

uj
no

vs
zk

y 
Ta

m
ás

metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  1:53 PM  Page 61



M E T S Z E T / 2 0 1 8  / s z e p t e m b e r / o k t ó b e r62

Az UNstudio nyerte a Beulah torony
tervpályázatot

Az UNstudio és a Cox Architecture közös pá-
lyamunkája nyerte a Melbourne-ben lévõ
Beulah torony tervpályázatot. A Ben van
Berkel vezette tervezõcsapat a „zöld gerinc”
fantázianevû tervvel öt másik sztár építésziro-

dát elõzött meg: a MAD Architectset, az
OMA-t, a BIG-et, a Coop Himmelb(l)aut és a
MVRDV-t. Az UNstudio ezzel az egyik legje-
lentõsebb és legnagyobb munkáját nyerte el,
a dupla torony a Föld déli féltekének legma-
gasabb épülete lesz.   

Ben van Berkel fiatal korában grafikusként
kereste kenyerét, miközben építészeti tanul-
mányait az Amszterdamban lévõ Rietveld
Akadémián és a londoni Architectural
Associationben végezte. Caroline Bos pedig
mûvészettörténész, aki leginkább az építészet
és mûvészet összefonódásáról írt esszéivel
vált ismertté a londoni építészeti életben. Van
Berkel mindig is sikeresen ötvözte elméleti
munkásságát a fizetõképes munkáival. A fele-
ségével, Caroline Bosszal 1988-ban megalapí-
tott Van Berkel & Bos Architectuur Bureau
hamar sikeres vállalkozássá vált. A legismer-
tebb munkáik az Erasmus híd Rotterdamban,
a Karbouw Irodaépület és a Remu elektromos
állomás. Van Berkel az iroda vezetõ tervezõje
lett, és több építészeti díjjal gazdagodott már
pályája elején, míg Bos az építészeti kritiká-

kat, esszéket és mûleírásokat írja az irodában.
A házaspár az alkotási folyamatban a ko-

operáció fontosságát tartja a legmeghatáro-
zóbbnak, ezért a kezdeti idõszak után, 1999-
ben átkeresztelték irodájukat: az új UNstudio
név a United Network (Egységes Hálózat) ki-
fejezésre utal. Az iroda az innováció, az új
technológiák és új stílus bevezetését tûzte ki
célul, amihez szükséges volt a megújulás. A
projekteket már hierarchia nélkül, komplex,
generatív és integrált tervezési folyamatban
bonyolítják, annak érdekében, hogy kiaknáz-
zák a projektekben résztvevõk maximális kre-

ativitását. Az UNstudióban a mesteremberek
diákokkal, a külföldi szakemberek helyi tu-
dással rendelkezõ szakemberekkel, az üzlet-
emberek építészekkel dolgoznak együtt és
kommunikálnak naponta. E munkamódszer
segítéségével az UNstudio ikonikus épületeket
valósított meg. Legismertebb munkáik a
Möbius ház Hollandiában, a Mercedes-Benz

T E R V P Á L Y Á Z A T O K

Tervpályázatok

1

2

3

1-3. Beulah torony, Melbourne, Ausztrália – UNstuido és Cox

Architecture, elsõ díjas pályamû
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Múzeum Stuttgartban, a Le Defense Iroda
Almere-ben és a Galleria Üzletközpont Szöul-
ban.         

Hasonló ikonikus épületegyüttes lehet a
Beulah torony. Az UNstudio két tornyot ho-
zott létre a tervpályázat során, melyeket füg-
gõleges zöldfelületek tesznek egy egységgé. A
koncepciót meghatározó zöldfelületek folytat-
ják a város egyik fontos zöld folyosóját, a
Southbank Boulevardot és egy közeli botani-
kus kert zöldfelületeit.  A tornyok alsó és kö-
zépsõ szintjeit kis cserjékkel, míg a felsõbb
szinteket magasabb fákkal látták el a terve-
zõk. A magasabb, 356,2 méteres torony teljes
egészében lakó funkciókat lát el. A tornyon

lévõ zöldfelületek közösségi kertként mûköd-
nek. A kisebbik, 252,2 méter magas torony-
ban hotel és kereskedelmi egységek vannak. A
földszinthez közeli, teraszos kialakítású terü-
letek közösségi és mûvészeti elõadásoknak
adnak helyet. A tervpályázat sikere a valódi
zöld felületek, kertek és teraszok létrehozása
a toronyházon. Errõl az építészeti tendenciá-
ról részletesen írtunk 2018. januári számunk-
ban. 

Az egymással szemben kialakított zöld
homlokzatok mellett, a tornyok szélsõ oldalán
az üvegburkolat dominál. Mindkét homlok-
zattípus optimalizált kialakítást kapott. A zöld
homlokzat dinamikusan változik mélységé-

ben, árnyékolási képességében, a teraszok sû-
rûségében és a növénybeültetést tekintve is.
Az üveghomlokzat kialakítását a nyílászárók
és a fal aránya, a süllyesztett erkélyek és nyí-
lászárók, illetve a külsõ árnyékoló bordák be-
folyásolják. A homlokzatok így reagálnak a
környezetükre, hozzájárulnak a belsõ termi-
kus komforthoz, javítják a levegõ minõségét,
képesek a környezeti zaj elnyelésére, korlá-
tozzák a hõveszteséget és szabályozzák a nap-
energia-nyereséget. 

Burián Gergõ

5

6

7

8

4. Forradalom és Méltóság Múzeuma, Kijev, Ukrajna – Kleihues + Kleihues, elsõ

díjas pályamû 

5. Új vasúti megálló, Hamburg, Németország – C.F. Moller, elsõ díjas pályamû 

6. A legszebb könyvesbolt, Chengdu, Kína – MUDA Architects, elsõ díjas pályamû

7. Birodalmi Hajógyár fejlesztése, Gdansk, Lengyelország – Henning Larsen, elsõ

díjas pályamû

8. Kampuszfejlesztés, University College, Dublin, Írország – Steven Holl, elsõ díjas

pályamû

Amikre érdemes figyelni

közeledõ határidõvel leadható 

pályázatok: 

Centrumkórházak, Budapest

beadási határidõ: 2018. 10. 08.

A New York-i Central Park újragondolása 

beadási határidõ: 2018. 10. 10.

BGE Központi Könyvtár

beadási határidõ: 2018. 10. 16.

Budapest Déli Városkapu fejlesztés

beadási határidõ: 2018. 11. 26.

Új Közlekedési Múzeum

beadási határidõ: 2019. 01. 21.

Ro
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Képenként – válogatás a közelmúlt pályázati terveibõl:

4
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2018. szep6tember 18-án a Fuga Budapesti
Építészeti Központban rendezték meg az Ars
Sacra Fesztivál e jelentõs eseményét. A konfe-
renciát Rainer Péter építész-belsõépítész ve-
zette. A konferencia mottóját is õ fogalmazta
meg: „Gyülekezet (lelki egyház) létezhet
templom (épített egyház) nélkül, de fordítva
csak idõ kérdése, és elpusztul a templom.”

Elsõként Sipos Mihály népzenész kalotasze-
gi keserveseket adott elõ hegedûn, ezután kö-
vetkeztek a köszöntõk. Prof. emeritus dr. Fe-
kete György, az MMA tiszteletbeli elnöke Kal-
kuttai Teréz anyára emlékezett, aki azt mond-
ta: „Az élet szép, csodáld meg!” Krizsán And-
rás DLA, a MÉSZ elnöke Simon Weil mondá-
sára hivatkozott: „Az építészet mûvészet és
tudomány, szépség és igazságosság, együtt a
magasságos Isten.” Csapó Balázs Tamás, a
BÉK elnöke az anonim hívõkrõl beszélt.

Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány el-
nöke kijelentette: „A mûvészet Isten dicsõíté-
se.”

A délelõtti elõadássorozat Jelenits István
paptanár Az egyház címû filozófiai fejtegeté-
sével kezdõdött. Az eklézsia (egyház) a kö-
zösséget, de a templomot is jelenti. Nem jó az
embernek egyedül lenni. Krisztus meghalt,
feltámadt, apostoli egyházat alapított. Pün-
kösd után elterjed a kereszténység. A hanyat-
ló római birodalom megmentésére a császár a
kereszténységet tette államvallássá.

Ezután Ferkai Tibor meséjét maga az író
mondta el. A jelképes történet egy körtemp-
lom romjairól szólt. A kövek ébredezni kezde-
nek, és tanácstalanok, mert álmukban a
mennyboltot tartották, most pedig a földön
hevernek. A középen fekvõ kõtõl megtudják,
hogy valaha õk alkották a templom boltoza-
tát, de a rózsadíszítésû zárókövet megirigyel-
ve tolakodni kezdtek, hogy elfoglalják a he-
lyét, és a templom ekkor beomlott. Hisznek
neki, különösen, amikor megtudják, hogy õ
volt a zárókõ, aki mindig ébren van a többie-
kért. A földön heverõ kövek forrón áhítják,
hogy ismét a mennybolthoz hasonló épít-
ménnyé váljanak. Ez három vándorépítész se-
gítségével valósul meg, akiket különös rózsail-
lat – az élõ kövek egység iránti vágya – vezet
el az erdõ mélyén rejlõ romhoz. Újjáépítik a
körtemplomot, amelyhez nem vezet ösvény,
de bárki rátalálhat, aki megérzi és követi a
különös rózsaillatot.

Popovics Béla helytörténész, tanár Mun-
kácsról: Kárpátalja templomai címen tartott
elõadást. Trianon óta elnyomásban él a térség
magyarsága. A csehek és az ukránok többször
is le akartak rombolni minden magyar emlé-
ket. A görögkatolikusokat egyszerûen ortodo-
xokká nyilvánították, Romzsa Tódor püspökü-
ket meggyilkolták. Sorozatban épültek a
nagyméretû hagymakupolás, ortodox templo-

mok. De minket, magyarokat, nem lehet el-
pusztítani. Az elõadó számos kõ- és fatemplo-
mot, harangtornyot mutatott be. A lelkes ma-
gyar elõadás nagy tapsot kapott.

Bartos György mûvészettörténész: A szé-
kesfehérvári székesegyház építéstörténete. A
kéttornyú gótikus, majd barokká vált dóm
elõtt 1971-ben Kralovánszky Alán korai négy-
karéjos templom alapfalait tárta fel. A négy-
karéjos és a kéttornyos dóm egy idõben össze-
épülhettek. A dómot annakidején Möller Ist-
ván és Möller Károly (apa és fia) állították
helyre.

Tina Markušová építõmérnök: A kassai
Szent Erzsébet dóm bemutatása. A szlovák
mûemlékes szakember több mint 30 éven át
vezette e jelentõs szakrális mûemlék külsõ-
belsõ helyreállítási munkálatait, melynek fázi-
sait fotókon dokumentálva tárta a közönség
elé. Annak ellenére, hogy hatalmas munkát
végeztek – pl. a Rákóczi-kápolnában is – van
még mit tenni.

Ebédszünet után folytatódtak az elõadások.
Nemcsics Ákos építész: Egy templomépítés
15+1 éves története. Egy gerecsei falusi

A K T U Á L I S
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templom alapfalait Agostyánban mérte föl
egyetemi hallgatók egy csoportjával, majd a
romok mellett nyaranta kétheti munkával újat
építettek. A templom kör alaprajzú, belsõ át-
mérõje öt méter, falvastagsága egy méter. A
központi térhez patkóíves apszis csatlakozik.
Az építõanyagot ingyen kapták a kõfejtõbõl. A
fal- és boltozatépítéshez faállványokat készí-
tettek. A tetõszerkezet is fából cserepezve ké-
szült.

Limbacher Gábor néprajzkutató: Települé-
seink szakrális térszerkezete és építményei. A
templomnak a falu legmagasabb pontján van
a helye, ott, ahol a menny legközelebb van a
földhöz, ahová az aranyalma esik. Ott kellett
a fény erõinek házat, keresztet, kápolnát
emelni, ahol a sötétség erõi összegyûltek, víz-
folyások mentén, útkeresztezõdéseknél.
Káponka (Palócföldön így nevezik a kis kápol-
nát), belül fülkével és Máriácska szoborral.
Harasztkeszi, Hárskút, Rimóc faluhelyek.

Wesselényi-Garay Andor elõadása címét
megváltoztatta: Értelmezhetõ-e az építészet
koordinátarendszerében az épület-nép-
mûvészet fogalomhármasa? (A címbõl és az
elõadásból is kikerült a szakralitás.) Példa: az
etyeki Rozál és Péter 1000m2-es kertje, az
utóbbi mintegy negyedszázad eseményei és
építményei évente naplószerû bontásban. Az
elsõ és legfontosabb egy kútfúrás, ill. ásás volt
kézi erõvel. A kötélen leeresztett munkásem-
ber lábánál fogva lógott a levegõben és csá-
kánnyal bányászta a vizes földet. Két beton-
gyûrûvel elkészült a cserépfedésû kerekes kút-
ház. Következõ évben pajtára volt szükség a

különbözõ közlekedési eszközök tárolására:
kerékpár, kismotor, nagymotor, jeep a vadá-
szathoz, teherautó a munkások szállítására,
autó a vidéki közlekedésre, fekete autó a vá-
rosba járásra. Majd: terasz, füstölõ, kandalló,
szabadtéri étkezõhely, szaletli, szökõkút
aranyhalakkal (télen a halak belsõ térbe tele-
pítve), kémény, kútház, úszómedence (késõbb
polikarbonát fedéssel), medencegépház, vi-
rágtartók (színesre mázolt üreges betonele-
mek), vegyes tüzelésû kazán az energiaválság
miatt. A Borgiák címû film díszleteinek bontá-
sából származó, jó állapotú faburkolat a paj-
tafalat díszíti. Az új Mercedes személykocsi
30 cm-rel hosszabb, mint a régi autó, ezért új
garázskapu kell, 50 cm-rel elõrébb. Fóliasátor,
korrekt építmény. Papagáj-ház. – A portán
semmit sem dobtak ki és végül minden sza-
bad terület beépült, így egy telekméretû
asszamblázs született.

A délutáni elõadások a kávészünet után
folytatódtak. Bíró Aurél történész: Máriás
zászlók Magyarország történetében. 15 éve
kutatja a témát, 300 zászlóból mintegy 25-öt
válogatott ki a 16.-tól a 20. századig, hadi,
templomi, iskolai és egyleti zászlókat, pl. egy
kõmûves és egy kõfaragó céh zászlaját 1811-
bõl. Érdekes volt Pázmány Péter zászlaja
1635-bõl. A képek többször azt ábrázolták,
amint István király felajánlja a Szent Koronát
Szûz Máriának.

Rainer Péter két elõadása zárta a napi
programot. Az elsõ: A Szent Korona – kapocs
Ég és Föld között. Nem a korona keletkezését,
történetét, leírását adta, hanem azt mondta
el, hogy a Szent Korona élõ szent személy és
nem (dísz)tárgy! Az ismérveket a Szent Koro-
na-tan írja le. – A másik elõadás: a háromha-
jós dongakápolnáról, valamint az esztergom-
kovácsi Szent István kori bazilikarom veszé-
lyeztetettségérõl szólt. A szerzõ hordódongák-
ból állította össze a három ívet, melyeket a
csúcsnál kettõskereszt fog össze. Az oltár ma-
ga is egy hordó, rajta kis fa kettõskereszt. A
szerkezetépítéssel egy hét alatt készült el
2017-ben a Velencei tó partján, és idén a
kecskeméti Cifra palota Ikonográfiai Biennálé-
ján állította ki. Az esztergom-kovácsi Szent
István kori bazilikarom az esztergomi vasúti
töltés alól lóg ki. A megóvás és jelzés megter-
vezését a szerzõ felajánlotta. Esztergom 250
évig volt Magyarország elsõ fõvárosa. Leg-

alább szakrális fõváros voltát vissza kellene
kapnia. 2020-ban lesz Budapesten a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus. Az Eszter-
gomba érkezõ zarándokok számára a Bazilika
jelzésszerû helyreállítása lehetne a NEK foga-
dókapuja.

Végül a 90 éves Béres György atya, a
Schola Gregoriana Budapestiensis vezetõje
bemutatta utódját, az 50 évvel fiatalabb
Sztankó Attila atyát, aki Németországban ta-
nulta a kóruséneklést, és keddenként
Zebegénybõl jár Budapestre a Belvárosi Fe-
rences templomba. Az elõadássorozatot a tíz-
tagú kórus gyönyörû éneke koronázta. A kon-
ferenciát jó hangulatú kerekasztal-beszélgetés
zárta. A konferencia társszervezõje Maczkó
Erzsébet volt.

1. Háromhajós dongakápolna, felállítva a Velencei tó partján.

Terv és kivitelezés: Rainer Péter 2017.

2. Esztergom-kovácsi Szent István kori bazilikarom a vasúti töltés

alatt. Helyszínrajz: Uvaterv 2016.

3. Esztergom-kovácsi Szent István kori bazilika jelölése a vasúti

töltés alól kilógó romfalakkal. Terv: Rainer Péter 2017–18.

4. Esztergom-kovácsi Szent István kori bazilika jelölése. Terv, ma-

kett: Rainer Péter 2018.

Timon Kálmán
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S o m o g y i  K r i s z t i n a :  G o l d a  J á n o s

Az utóbbi évek egyik igazi építészeti könyvél-
ményével ajándékozott meg Somogyi Kriszti-
na és Golda János kötete. Tavaly Nagy Tamás
saját munkásságáról írott Inspirációk címû kö-
tete, elõtte pedig Szabó Levente Bán Ferenc-
monográfiája okozott hasonló szellemi örö-
möt. 

Pedig jól ismertem már a kéziratot, korábbi
változatában is. A végül publikált szöveg
azonban olyan egységes, jól szerkesztett és
gondolatgazdag, hogy (engedtessék meg a ba-
ráti lelkesedés, hisz évtizedek óta jól ismerem
mindkettõjüket) a Golda-kötettel Somogyi
Krisztina a tökélyre fejlesztette az interjú (ré-
gi nevén a dialógus) mûfaját. A könyv olvasá-
sa során mindvégig elmélyült, szenvedélyes
kollokvium tanúi vagyunk, s amit építészeti
elemzésben kapunk, az kifejezi az építészet
indirekt, de mégis mindig jelenlévõ szemé-
lyességét.

Somogyi Krisztina építészinterjú-köteteinek
sorában ez már a harmadik: korábban
Cságoly Ferenccel és Balázs Mihállyal készí-
tett hasonló mûfajú könyvet. De mi is valójá-
ban ezeknek a köteteknek a mûfaja? Mono-
gráfia? Igen, mert egy építész munkásságát
tárgyalják igen alaposan, de mégsem az, mert
nem közvetlenül Somogyi Krisztina elemzi a
tárgyalt alkotók mûveit, hanem maguk a kér-
dezett építészek fejtik kik nézeteiket saját
épületeikrõl. Magától értetõdik, hogy eközben
a szerkesztés, a kérdések megtervezése, az in-
terjúk irodalmi szöveggé formálása (!) na-
gyon is a szerkesztõ  munkáját dicséri. Egy-
szerû interjúkötetek volnának? Egyáltalán
nem, hiszen a beszélgetés szövege mellett
mindig azonos súllyal van jelen a képanyag, a
kiváló fotók és a kötet nagyon karakteres gra-
fikai kialakítása is. 

Somogyi Krisztina csak az elõszóban szólal
meg közvetlenül, és elõrevetíti a könyv és
Golda építészetének kulcstémáit, fogalmait,
köztük a gondoskodó építészetet, az ember-
központúságot, a személyességet, a jól hasz-
nálható környezetet, a jól mûködõ megoldást,
a közösséget, a hellyel és a jelentéssel való tö-
rõdést. A szerzõ következõképpen foglalja
össze az elgondolását: „A monográfiát a szer-
zõnek az a mély meggyõzõdése hívta életre,
hogy lényeges ismerni a környezetünket alakí-

tó építészek életútját. Mert bár az épületek
használatához nincs szükség extra tudásra a
használó részérõl /.../ a jelentések és össze-
függések megfogalmazásában alapvetõ szere-
pet játszik az építész személye.” (10. oldal)
Amikor azt is elárulja, hogy a könyv beszélge-
tései „...hét évre kiterjedõen készültek...”
megértjük, hogy itt különleges szöveggel, egy
több éves beszélgetésfolyam esszenciájával
van dolgunk. Ezért lehetséges, hogy amint
Krisztina a bevezetõben írja: „..végül a mono-
gráfia témája a kultúra és a civilizáció egésze
lett.” Ez a szemléleti tágasság Golda építészeti
gondolkodásának sajátja, amit õ maga a mis-
kolci évekbõl eredeztet, és Plesz Antal,
Bodonyi Csaba örökségének tart. Arra kérdés-
re, hogy meghatározható-e a Miskolci Építész
Mûhely mint építészeti minõség, Golda így fe-
lel: „Sok értéke közül a legfontosabb, hogy
fenntartottuk magunknak a kérdezés jogát.”
(44. oldal) Méghozzá a helyes kérdezését, te-
szem hozzá, hiszen jó válaszokat csak jó kér-
désekre lehet adni. 

Szemmel látható, hogy Somogyi Krisztina
nagyon nagy munkával fésülte össze a sok-

órás interjúfüzér mondatait, s ennek eredmé-
nyeképpen lett a könyv nyelve gondozott, né-
hol már irodalmi ihletettségû, mindenesetre
Golda sokrétû, elmélyült gondolkodását töké-
letesen kifejezõ. Õ maga közösségi emberként
tanár is, nem csak tervezõ, így gondolatmene-
tén mindig érzõdik a tanító lelkület, a peda-
gógiai éthosz, s ez átjön az írott szövegen is.
Szinte minden témából el tud jutni az egyete-
mes léptékig, de mindig természetesen, magá-
tól értetõdõen, s Krisztina tökéletes partner-

ként segíti õt ebben. Mindennek konkrét érzé-
keltetésére olyan, hosszabb idézetekre volna
szükség, amelyek szétfeszítenék egy rövid re-
cenzió kereteit, ezért csak ennyit emelnék ide
a könyv 46.oldaláról: „Házat mindig konkrét
szubjektum épít. Akkor is így van ez, ha a
megbízó egy város, egy multinacionális cég
vagy egy család. Nem az építész épít. Ez na-
gyon fontos. Az építész médiumként vesz
részt a folyamatban. Megpróbálja megérteni
az igényeket, vágyakat és szándékokat, hogy
átfordíthassa azokat terekre, formákra és ará-
nyokra. Az emlékezet és a képzelet között
próbál kapcsolatot teremteni.”

A kötet nagyméretû, kétoldalas nyitóképe
egy archív fotó a miskolci Kollektív Házról,
1978 tájáról. A homlokzati molinón Leonardo
rajza, a vitruviusi ember, nem véletlenül.
Mint ismeretes, Golda János, a Miskolci Épí-
tész Mûhely egyik alapító tagja itt dolgozott
az Északterv tervezõ vállalat keretei között
1977 és 1989 között, majd a Noll Tamással
közösen alapított Teampannon építésziroda
tagjaként, immár majd harminc éve. A Piaris-
ta Rend fõépítésze, fõbb munkái a szegedi

K Ö N Y V

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / s z e p t e m b e r / o k t ó b e r66

1

2

metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  1:56 PM  Page 66



Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola, Kollégium és Templom
(Madzin Attilával), a Debreceni Egyetem Élet-
tudományi épülete és Könyvtára (Szenderffy
Gáborral), a budapesti Design Terminál
(Madzin Attilával), a budapesti Piarista Köz-
pont rekonstrukciója és bõvítése (Kovács Zol-
tánnal és Mészáros Erzsébettel), az MTA Hu-
mán Tudományok Kutatóháza (Noll Tamással
és Madzin Attilával), valamint számos kiváló
családi ház. Építészetének alapvetõ meghatá-
rozója a Bodonyi Csaba vezette Miskolci Épí-
tész Mûhely, amely Bodonyi mesterének,
Plesz Antalnak (1930-2014) a konstrukciót
hangsúlyozó, mindig világos szerkesztésû mo-
dernista építészetét vitte tovább. Bodonyitól a
hely megfejtését, a helyes kérdezés tudomá-

nyát, a tágas, programalkotó szemléletet tart-
ja legfontosabb örökségének. 

Ez a beszélgetés bizonyítja legszebben,
hogy az építészet  humán tudomány és mûvé-
szet egyszerre: Golda mindvégig az ember
problémájaként, emlékezeteként és képzelete-
ként beszél róla. Beszélgetõtársa segítségével
a mai építészet szinte minden lényeges kérdé-
sét érinti: hely, idõ és jelentés, a történeti
folytonosság lehetõsége, közösség és építé-
szet, város, lépték, kép, valóság, a virtuális és
mediatizált világ problematikája, saját ház
építése, forma a mai építészetben, az iparosí-
tott építés formai karaktere és a kézmûves
kultúra közötti feszültség, a kézmûves tudás
elenyészése és még sok más. 

Befejezésül, hogy kissé kiegyensúlyozzam
(joggal) elfogultnak tartható véleményemet,
egy apró, de fontos hiány: nehezen látom be,
miért nem szükséges egy ilyen, végsõ soron
építészettörténeti kötet végén a név-, a hely-
és a tárgymutató. A Terc kiadó a legjobb ma-
gyar építészettörténeti és -elméleti kiadó, kö-
teteibõl általában nem hiányoznak az inde-
xek. Milyen hasznos lett volna – akár majd
évek múltán – Golda János építészetével és
korával kapcsolatban a könyv végén rákeresni
mondjuk a Miskolc, a Bodonyi, a panel, a
regionalizmus, a Plesz Antal vagy a Bán Fe-
renc címszavakra... 

A lényeg azonban, hogy a kötet tipográfiai
és grafikai kialakítása elõre hírül adja, hogy
nem szokványos építészeti albumot tartunk a
kezünkben. A nyersen, nyomtatás nélkül ha-
gyott, 4 mm vastag (!) kartonból készített, be-
tonszürke keménytáblás kötés, az elsõ borító-
lapon száraznyomással préselve a szerzõk ne-
vei, a kötetlenül hagyott (!) gerincen a bel-
ívek élének ragasztására és a cérnafûzésre

nyomtatva, kéken virító, csupa kapitálissal
szedett GOLDA JÁNOS név azonnal felhívja
magára a figyelmet. A belsõ oldalak tipográfi-
ája és képszerkesztése feszes, rendet sugároz,
ugyanakkor sosem merev, hanem természe-
tes. Valami ilyesmi jellemzi Golda házait is:
józanság és kreativitás, s ezt mintaszerûen ra-
gadta meg a grafikus, az írásom bevezetõjé-
ben említett Bán Ferenc-monográfiát is jegyzõ
Vargha Balázs, a MOME Tervezõgrafika Tan-
székének tanszékvezetõ egyetemi adjunktusa.
A képanyag kivételesen jól és átgondoltan
szerkesztett, a tartalmas szöveget jól ellen-
pontozzák a nagy és jól válogatott képek, s
még a „vágó” vagy elválasztó fotók is mûköd-
nek, oldják az említett feszességet és kiváló
képi minõségükkel igazi atmoszférát tudnak
teremteni. 

Mint a kötet fekete-fehér záróképe: nagyvá-
rosi gyorsétterem, üvegportáljai sokszoros
tükrözõdésében a panelház elõtt. Korunk:
amelyet Golda János életével és építészetével
vállal és folyamatosan szelídíteni próbál. Épí-
tészete nézetem szerint a „másik modern”

egyik tipikus példája Magyarországon, az
Aalto-i, érzékeny, regionális modernhez közel
álló architektúra. Somogyi Krisztina könyve
ezt sosem direkten, de mindig érzékenyen és
határozottan, élvezetes kortörténetnek is beil-
lõ olvasmányba ágyazva mondja el nekem,
nekünk.

Sulyok Miklós

1. A kötet nyers, táblás kötése

2. Debreceni Egyetem Élettudományi épülete és Könyvtára

3. A budapesti Piarista Központ

4. A miskolci Kollektív Ház

5. A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú

Mûvészeti Iskola, Kollégium és templom
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Ertsey, Attila: THE REBORN HOME

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 16–23

RESTORATION OF A FAMILY HOUSE, PÉCS, HUNGARY

ARCHITECT – ISTVÁN KISTELGDI

The elegant appearance of this building, quality of detailing, conceals the fact that
this home's real strength is based upon the appliance of science to create an energy
conscious whole. Comfort can be described in terms of zero energy or plus energy
demands, relating to heating, cooling and naturally ventilation. Here the architect
has attempted and finally succeeded in branding a new idea for residential design
called "energy design", meaning that creating a home based upon its energy balance
maybe more beneficial than following better known passive/ active house standards.

Wettstein, Domonkos: BRICK GENETICS

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 24–27 

REGENERATION OF THE SANTA MARIA CHURCH,VILANOVA de la BARCA,

SPAIN

ARCHITECT – ALEA OLEA

Since being left as a roofless ruin following bombing during the Spanish Civil War
this church has been long neglected. Now it has been restored as a community hall
for social and cultural use. The means of doing this was to use materials that are
deliberately different from the original stone ruins. New brick walls and steel framed
roofs cover this building, leaving the original masonry untouched, whilst the new
works are all painted white to define quality of space and natural daylight.

Ware-Nagy, Orsolya: ALMOST NOTHING

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 28–31

RESTORATION AND EXTENSION, BASEL, SWITZERLAND

ARCHITECTS – DOMINIQUE SALATHÉ and ANDREAS REUTER

The tendency to build higher often results in the streetscape being left with
gaps,maybe due to empty building plots or  older buildings that are lower in eleva-
tion. Following this comes the task of how  to fill these gaps: respecting the neigh-
bouring buildings, following traditional ideas or placing something that might be
viewed as a radically different solution. Here is a project which has opted to restore
the existing whilst placing something different above. Indeed the streetscape has
been restored with little need for outward statements, creating a more comfortable
residential building.

Gutai, Mátyás: FOREST SOWN ON THE RIVER BANK

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 32–37

KAOHSIUNG NATIONAL ARTS CENTRE, TAIWAN

ARCHITECT – MECANOO

Inspired by the local banyan trees and their iconic canopies of leaves this building
has a lower skin and upper roof which enclose the required spaces allowing for unin-
terrupted progress at ground level for pedestrians wishing to cross the park. Five
separate performance spaces have been developed with the intent of creating a bea-
con  for attracting national and international artists and audiences alike. Flagship
projects often need to be strong in conceptual thinking, often a the cost of fine
detailing, as seen here this buildings somewhat resembles a beached ship, robust
and  resistant.

Pazár, Béla: THE ENTIRE ATTRACTION

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 38–43 

RESTORATION OF THE OLD BUDA CITY HALL, BUDAPEST, HUNGARY

ARCHITECT – LEVENTE SZABÓ

Restoration of important historical buildings always results in some degree of senti-
mentality, should the works be historically correct, contemporary, interventional or

take a radical path elsewhere. Here a well proportioned balance of all approaches to
the theme of restoration has been achieved, correct, with out being overly sentimen-
tal, functional and complementary to its direct surroundings. A building which sits
comfortably in the past with elements of surprise for those that enter demonstrating
the design teams confidence and mutual respect for the client's wishes.

Nagy, Gábor: THE FULFILMENT OF TRADITION 

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 44–47 

HUNGARIAN HERITAGE HOUSE, BUDAPEST, HUNGARY

ARCHITECTS – CSABA NAGY, KÁROLY PÓLUS, BOTOND BENEDEK,

KRISZTINA T MAJOR

As with many projects that involve the restoration of important monuments the
exterior works seem to have involved little more than restoring a building to its for-
mer glory. The same often occurs with a building's interior, which might be histori-
cally correct, although falling short regarding functionality. The strength of this proj-
ect lies in the fact that the interior has been faithfully restored allowing for more flex-
ibility of use, technical support and relative ease of maintenance.

Wesselényi-Garay, Andor: TRANSFORMATION OF A VILLA

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 48–51 

RESTORATION OF THE HILD VILLA, BUDAPEST, HUNGARY

ARCHITECT – LÁSZLÓ KOKAS

Taking care to transform a classicist style villa in the Buda hills raises questions that
directly relate to its new function as the Hungarian Academy of Arts centre for Art
Theory and Method. The contemporary world often differs from classic thinking in
terms of assessment of ability, dexterity, talent even measurement of ethical values.
Here the refurbishment has paid due respect to the symmetrical, ordered,formality of
the villa placing more contemporary functions (mechanical engineering and such) in
the "Swiss Style" villa also found at this site. Certainly here will be a suitable home for
intellectual debate.

MÁNYI, DÁNIEL: JEWELLERY BOX AT THE RÓZSADOMB

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 52–55 

RESTORATION OF GÜL BABA'S TOMB AND SURROUNDINGS, BUDAPEST, HUNGARY 
The tomb of Gül Baba has undergone many changes,political and religious, since it
was first erected between 1543 and 1548. Finally the tomb has been fully restored, as
has the surrounding gated garden and its environs. This also includes restoration of
the relevant remaining parts of the former Wagner Villa, provision of a visitor centre,
shop, coffee/tea room and mechanical services area. The garden being of prime
importance to this project has also been restored allowing for continuous mainte-
nance. Hopefully this project will be able to perform its spiritual function, serve as a
visitors attraction and reunite a fragmented part of the Buda Hills.

Mezõs, Tamás: 1900 YEAR DEBT

Citation: Metszet, Vol 9, No 5 (2018), pp 56–58

PRESENT CONDITION OF THE ROMAN REMAINS, BUDAPEST, HUNGARY

STUDY BY – TAMÁS MEZAS

Following years of damage to the remains of the baths attached to the Roman
Thermae Maiores and its Skylark gate. Time has come to consider the idea of recon-
structing parts, mostly the gatehouse, of this monument raising questions of
whether or not this is historically correct taking into account the UNESCO  Limes
project which seeks to define the borders of the former Roman Empire.

I N  E N G L I S H
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T E R V E Z Õ K ,  S Z E R Z Õ K

AleaOlea arquitectura & paisatge

Fiatal építész és tájépítész szakemberekbõl álló nyitott platform, Barcelo-

na és Tunisz székhellyel. Tagjai Laia Renalias, Carles Serrano, Leticia

Soriano és Roger Such (Barcelona) valamint Nawel Laroui (Tunézia).

Számos díjat nyert: Catalunya Construcció Award (Barcelona), London

Brick Awards, Wienerberger Brick Award (Wien), Fritz-Höger Preis (Ber-

lin) és Mediterranean Mimar Sinan Prize (Isztanbul).

Benedek Botond

1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, 2003-ban a BKE Vál-

lalatgazdálkodási Szakán. Budapesti Építészeti Nívódíjas 2009-ben és

2017-ben. 1999 óta az Archikon Kft. tervezõje.

Houben, Francine (Mecanoo)  

A Delft történelmi belvárosában mûködõ holland építészirodát Francine

Houben, Henk Döll, Roelf Steenhuis, Erick van Egeraat és Chris de

Weijer alapította 1984-ben. Kiemelt jelentõségû alkotásaik között sze-

repel a Delfti Mûszaki Egyetem könyvtára (1997), a rotterdami

Montevideo-torony (2005), valamint a birminghami könyvtár és szín-

ház (2013). „A körültekintõ építész” (The Reflective Architect) c. utazó

kiállításuk 2000-ben bejárta az Egyesült Államokat; a brit pavilon égisze

alatt a Velencei Biennálé (2006), egyénileg az elsõ és harmadik Rotter-

dami Biennálé résztvevõi (2003, 2007). Az International Highrise Award

(2006), a Brick Award (2007) és az International Prize Dedalo Minosse

többszörös díjnyertesei (2006 és 2008).

Ifj. Dr. Kistelegdi István

1996-ban diplomázott a Fachhochschule Würzburg Építész Szakán, 1999-

ben az Universität Gesamthochschule Kassel Építész Szakán. 2006-ben

szerzett DLA, 2013-ban PhD fokozatot a Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Mûszaki Karán. 2010-ben Climadesign M.Sc. Mesterkur-

zust végzett a Technische Universität München Építész karán. A

Technische Universität München vendégoktatója, a egyetemi tanár a

PTE MIK Építészeti Szakmai Intézet Épületszerkezetek és Energia De-

sign Tanszékén. A RATI pluszenergia gyárüzem tervezéséért számos dí-

jat, többek között Gábor Dénes-díjat nyert.

Kokas László

1984-ben diplomázott a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola Belsõépítész Tan-

székén. Építész (1996) és belsõépítész (2009) vezetõ tervezõ. 1996 és

2013 közöt a Budai Rajziskola – Mûvészeti Iskola oktatója. Számos köz-

épület tervezõje, a Kokas Mûterem Építõ-, Képzõ-, Ipar-, Fotómûvészeti

és Belsõépítész Kft. vezetõje.

Mányi István

A BME építészmérnöki karán 1967-ben végzett okleveles építészmérnök-

ként.  Szakmai körökben Mányi Stúdió néven ismert tervezõ irodája

1993 óta mûködik. 1990-ben Ybl Miklós-díjjal tüntették ki.

Munkásságának további legjelentõsebb elismerései öt Nívó-díj (1985,

1989, 1990, 2003, 2004), valamint egy-egy Magyar Mûemlékvédelemért

díj (1999.), Magyar Mûvészetért díj (2002), Az év szép háza díj (2002),

Pro Architectura díj (2005), Europa Nostra díj (2006) és Icomos díj

(2015). Szakmai munkáját számos elsõ díjas, valamint egyéb díjazott

tervpályázati alkotás is övezi.

Burián Gergõ 

2008-ban szerzett diplomát a BME Építészmérnöki karán. Tanul-

mányai során féléváthallgatáson vett részt a Miami Univer-

sity-n (Oxford, Ohio, Usa) és a Norwegian University of Science

and Technology-n (Trondheim, Norvégia). 2008 óta a Mérték

Építészeti Stúdió, Paulinyi-Reith mûterem munkatársa, ahol

több sikeres tervpályázat projektvezetõje, majd 2013 óta mû-

teremvezetõ. 2010 óta Breeam Nemetközi minõsítõ. 2013-ban

mérnök-közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Corvinus

Egyetemen. 2014 óta a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Épí-

tõmûvészet DLA képzés résztvevõje.

Csanády Pál

1994-ben végzett a BME építészkarán, 1997-ben ugyanott a Rajzi

és Formaismereti Tanszék PhD képzésén, Török Ferenc téma-

vezetésével. 1997–2009 között az Alaprajz felelõs szerkesztõje,

magántervezõ, 2010-tõl a Metszet és a Tervlap.hu fõszerkesztõ-

je.

Ertsey Attila DLA

Öko-építész, tervezõ, egyetemi oktató. Önellátó, autonóm házak

és települések szakértõje. A Fenntartható építészet c. könyv

(2017) társszerzõje, a BME-n a Környezetbarát építés posztgra-

duális szakmérnöki képzés témavezetõje. A Kós Károly és a

Nádasdy Alapítvány elnöke, a HuGBC alapító tagja, 2009–2013

között a Magyar Építész Kamara alelnöke, 2009–2012 között

Borszék város fõépítésze. Az Európai Közép folyóirat alapító

fõszerkesztõje, 2018-tól. A Kormányzati Negyed tervpályázat I.

díjas tervezõi team tagja. Az Év Napháza megosztott I. díjat

nyert 2007-ben.

Gutai Mátyás

2010-ben doktorált a Tokiói Egyetem Építészkarán. Építész diplo-

máját itt és s BME-n szerezte. Tanulmányai mellett tervezõként

dolgozott Magyarországon (Balázs Mihály Mûterme) és kül-

földön (Shigeru Ban Associates, Alvaro Siza Arquitectos, Arata

Isozaki Associates) is. Tanulmányai után alapította meg az

Allwater építészirodát (Allwater Ltd.), ahol jelenleg is dolgozik.

Építészeti munkái mellett folyamatosan kutat és tanít, koráb-

ban a BME-n (2011–2012), a Tokiói Egyetemen Japánban

(2012–2014), a Feng Chia Egyetemen Tajvanon (2015–2017).

Jelenleg a Loughborough Egyetem Építész és Építõmérnöki

kar adjunktusa Angliában.

Mezõs Tamás

Diplomáját a BME-n 1976-ban, mûemlékvédelmi szakmérnöki

oklevelét 1984-ben szerezte. Mûszaki doktor (1983), a mûszaki

tudomány kandidátusa (1996), PhD (1996), habilitált doktor

(2002), DLA (2008), a Mûemlékvédelmi Szakmérnöki Szak ve-

zetõje. Kutatási témái a klasszikus egyetemes és provinciális

építészettörténet, a 19. századi magyar építészettörténet

homlokzatképzési és formatani rendszereinek elemzése, az

építészetelmélet történet és a mûemlékvédelem elmélete és

története. Tervezõként elsõsorban mûemléki épületek kutatá-

sát és helyreállításuk tervezését végzi.

Nagy Gábor

1975-ben végzett a BME építészkarán, ezt követõen az ÁÉTV és

az Atlant Kft. építész tervezõje. 1994-ben került az Országos

Mûemlékvédelmi Hivatalhoz, kezdetben Baranya megye, majd

Budapest Belvárosának mûemléki felügyelõjeként. A KÖH-nél

Budapest és Pest megye szakmai irányítója. 2011-tõl a Pest

Megyei Kormányhivatalnál az örökségvédelem vezetõje.

Publikációi mellett több könyve is megjelent építészetrõl,

mûemlékvédelemrõl és másról. Podmaniczky- és Forster-díjas.
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Mányi Dániel

Építészmérnöki diplomáját 1995-ben szerezte a BME Építészmérnöki

karán. 1992-ben egy félévet ösztöndíjjal a Helsinki mûszaki Fõiskola

építész szakán tanult. A szakmai körökben Mányi Stúdió néven ismert

tervezõ irodában diplomája megszerzése óta dolgozik, jelenleg annak

egyik vezetõje. 2004–2010-ig a BMGE Építészmérnöki karának

Építészettörténeti és Mûemléki Tanszékén oktatott külsõs egyetemi

tanársegédként, gyakorlatvezetõként. A Mányi Stúdió színeiben öt elsõ

díjas, valamint számos egyéb díjazott tervpályázati alkotásában

mûködött közre.

Nagy Csaba

Ybl-díjas építész, 1987-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetemen.

1988–89-ben ösztöndíjasként tanulmányokat folytatott a Bécsi Képzõ-

mûvészeti Akadémián, Gustav Peichl mesteriskolájában. 1989-tõl az

Archikon Kft. alapítója, ügyvezetõje, vezetõ tervezõ. 2009-ben három

épülete Fõvárosi Nívódíj oklevél elismerésben részesült.

Pólus Károly

Építész, 1994-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetemen. 2000-tõl

az Archikon Kft. munkatársa, majd 2008-tól ügyvezetõje, vezetõ terve-

zõ, Nagy Csaba szerzõtársa.

Reuter, Andreas

1991-ben diplomázott a Zürichi Szövetségi Mûszaki Intézetben (ETH Zü-

rich), majd Zürichben és Berlinben különbözõ irodákban dolgozik.

1994–1997 között a Herzog & de Meuron iroda tervezõje. 1997-ben a

Sabarchitekten alapítója, majd 2016-ban megalakítja a Reuter

Architekten irodát. Szakértõként és zsûritagként dolgozik különbözõ

bizottságokban.

Salathé, Dominique

1991-ben diplomázott a Lausanne-i Szövetségi Mûszaki Intézetben (ETH

Lausanne), ugyanott 2005/2006-ban vendégprofesszor. 1992-tõl önálló

építész, 1997-ben a Sabarchitekten alapítója, 2016-ban megalakítja a

Salathé Architekten Basel irodát. 2004-tõl építészmérnöki docens az

FHNW Építészmérnöki Intézetben, jelenleg az intézet vezetõje. Szakér-

tõként és zsûritagként dolgozik különbözõ bizottságokban.

Szabó Levente

Építész, 1999-ben diplomázott a BME Középülettervezési Tanszékén,

2007-tõl ugyanott fõállású oktató, 2017-tõl egyetemi docens, tanszék-

vezetõ-helyettes. 2008-ban védte meg DLA-fokozatát, 2017-ben habili-

tált. 2012–2015 között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, számos szak-

cikk, tanulmány és a Bán Ferenc építészete címû könyv szerzõje. A He-

tedik Mûterem Kft. ügyvezetõje, középületek, közterek, mûemlék re-

konstrukciók és emlékmûvek tervezõje. 2010-ben és 2016-ban Pro

Architectura-díjat, 2017-ben Magyar Formatervezési Díjat és Molnár

Péter Emlékdíjat kapott, 2018-ban Ybl Miklós Díjjal tüntették ki.

T. Major Krisztina

1995-ben diplomázott Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán, Pécsett.

Patartics Zorán mellett dolgozott, majd a BME Építészmérnöki Karán

diplomázott 2000-ben. 1996 óta az Archikon Kft. építész tervezõje.

Pazár Béla

1977-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetem Építész-

mérnöki Karán, majd 1991-ig az Ipari Épülettervezõ Vállalatnál

építész tervezõ Molnár Péter mûtermében. 1980–82 között a

Mesteriskola VII. ciklus hallgatója, mestere Janáky István. 1991-

tõl az MNDP Építészeti Kft. építész tervezõje. Ybl-díjas, Buda-

pest Építészeti Nívódíjas, Icomos díjas, Forster Gyula-díjas,

FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési díjas, Príma-díjas, a Ze-

neakadémia helyreállítása az Europa Nostra/Európai Unió

Örökségvédelmi Nagydíját nyerte el. 2016-ban a Széchenyi

Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tagjává választották.

Timon Kálmán

Aranydiplomás építészmérnök, független kutató, építészeti szak-

író. 1965-tõl számos publikáció és könyv szerzõje. 1992–1998

között Budapest XVIII. kerületének fõépítésze. 1998-tól 2002-ig

a Magyar Építész Kamara kiadványainak szerkesztõje. 2009-

ben megalapítja az építészetet támogató magyar mecénáso-

kat és szellemi alkotókat kitüntetõ Sivatagi Kõrózsa Díjat. 

Vukoszávlyev Zorán PhD

1996-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán a

Középülettervezési Tanszéken. Diplomadíjas, MTA-OTDT Pro

Scientia Aranyérmes, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjas, MTA

Bolyai Ösztöndíjas. 2003-ban PhD-fokozatot szerzett. Egyetemi

docens a BME Építészettörténeti és Mûemléki Tanszéken. Szá-

mos magyar és nemzetközi konferencia elõadója (Bangkok,

Ourense, Washington, Kielce, Velence), építészeti szakíró. A

„Kortárs holland építészet” címû könyv szerzõje, az „Új evan-

gélikus templomok” társszerkesztõje, a „Kortárs portugál

építészet” társszerzõje.

Ware-Nagy Orsolya 

2010-ben végzett a Mûegyetemen építészmérnökként. Tervezõ-

irodai gyakorlatot szerzett, de emellett lelkes épületfelmérõ és

amatõr helytörténész. Két leány édesanyja. 2018. február óta a

Metszet munkatársa és Mûemlékvédelmi szakmérnöki képzés

hallgatója. 

Wesselényi-Garay Andor PhD

1994-ben diplomázott diplomadíjjal a BME Építészmérnöki Ka-

rán. 1995-ben saját építészirodát alapított Osváth Gáborral

Gyár, majd 2001-ben önálló irodát W-G-A Psychodesign né-

ven. 2000-tõl az Alaprajz, 2010-tõl a Metszet folyóirat külsõs

munkatársa, illetve tanácsadó testületének tagja, 2002-tõl az

Atrium magazin építészeti fõmunkatársa, 2006-tól pedig veze-

tõ szerkesztõje volt. Számos építészeti tárgyú cikk, esszé, kriti-

ka és tanulmány szerzõje, a 2010-es Velencei Biennálé magyar

kiállításának egyik kurátora. 2011-ig a Debreceni Egyetem Épí-

tészmérnöki Tanszékének fõiskolai docense. Jelenleg a NYME-

FMK Alkalmazott Mûvészeti Intézet egyetemi docense Sopron-

ban.

Wettstein Domonkos

Építész, a BME Urbanisztika Tanszék oktatója, doktori kutatásá-

nak témája Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreáci-

ós célú építészetében. 2010-ben végzett a BME Építészmérnö-

ki karán, 2013–14-ben az ETH Zürich GTA Intézetében volt ku-

tatási ösztöndíjas Moravánszky Ákos professzúráján. Kutatási

eredményeit folyamatosan publikálja a hazai és nemzetközi

fórumokon.
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C I K I

Fotó és gyûjtés: Csépé

A képregény Mike Hermans építész (Pulle, Belgium) alkotása, ford.: a szerk.

Elfáradt.

És akkor az öreg
torony azt mond-
ta: 
– Én most ledõlök
egy kicsit.

metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  2:00 PM  Page 72



metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  2:01 PM  Page 73



metszet 2018-5 fed.qxd  10/11/2018  1:53 PM  Page 2



Á
ra

: 
8

9
0

 F
t

w
w

w
.

t
e

r
v

l
a

p
.

h
u

AZ ÚJJÁSZÜLETETT HÁZ

TÉGLAGENETIKA

SZINTE SEMMI

PARTRA VETETT ERDÕ 

AZ EGÉSZ VONZÁSA 

A KITELJESEDETT HAGYOMÁNY 

EGY VILLA ÁTALAKULÁSA 

ÉKSZERDOBOZ A RÓZSADOMBON 

1900 ÉVES ADÓSSÁG

M
E

T
S

Z
E

T
 2

0
1

8
/5

 
KI

ST
EL

EG
D

I /
 A

LE
A

O
LE

A
 /

 S
A

LA
TH

É 
&

 R
EU

TE
R 

/ 
M

EC
A

N
O

O
 /

 T
É

M
A

: 
F

E
L

Ú
JÍ

T
Á

S
/ 

BU
D

A
I Ó

V
Á

RO
SH

Á
Z

A
 /

 B
U

D
A

I V
IG

A
D

Ó
 /

 H
IL

D
-V

IL
LA

 /
 G

Ü
L 

BA
BA

 T
Ü

RB
ÉJ

E 
/ 

FL
Ó

RI
Á

N
 T

ÉR

2 0 1 8 /5 /s z e p t e m b e r / o k t ó b e r

metszet 2018-5 fed.qxd  10/11/2018  1:52 PM  Page 1


	01
	04
	07
	08
	10
	12
	13
	14
	16
	24
	28
	32
	38
	44
	48
	52
	56
	60
	62
	64
	66
	68
	70
	72

