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A PRAKTIKUM POÉTIKÁJA

PAWSON JAFFÁN

AZ ÓVATOS EXTRAVAGÁNS

A CENZÚRA ESZTÉTIKÁJA

TÉMA: SZÁLLÁS

NÉPI-URBÁNUS DEKONSTRUKCIÓ

HÍMZETT ÉPÍTÉSZET

BALATON-PARTI VILLA

A FEHÉR RABSÁGÁBAN

EGY „FENNTARTHATÓ HÁZ”

metszet 2019-2 fed.qxd  4/16/2019  8:53 PM  Page 1



metszet 2019-2 fed.qxd  4/16/2019  8:54 PM  Page 2



B E V E Z E T Õ

M E T S Z E T / 2 0 1 9  / m á r c i u s / á p r i l i s

„Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek” – mondja Péter Jézusnak hatalmas földöntúli
élményük után. És bár Márk mentegeti utána: „Nem is tudta, mit mond” – olyan õsi, mély igényt fogalmaz meg Péter, mely napjainkban, amikor a
technológia sok új lehetõséget nyújt, elemi erõvel tör felszínre. Sok helyen „jó ott lenni”. Épülnek „hotelek” jégbõl a sarkkörön túl, forró sivatagok-
ban, magas hegyeken és a föld alatt, barlangokban, sõt akár víz alatt. Szinte nincs olyan extrém természeti környezet, ahol az elmúlt évtizedekben
ne létesültek volna szállások. Talán csak egyetlen szempont van: a hely legyen látványos, szép, lebilincselõen izgalmas.
Felfedezik az épített környezet festõi helyeit is: régi romokon, elhagyott amfiteátrumokban, ipari tájon, kolostorokban létesülnek szállodák. Idõ-
közben a hotel fogalma is tágul, hiszen gyakran minimálszállásokról van szó, akár éppenséggel egyetlen szobáról, amelyet a weben keresztül le-
het foglalni. Elmosódott a határ a lakás és szálloda között is: sokan hivatásszerûen adnak ki szobákat magánemberként, különbözõ szintû szolgál-
tatásokkal.
Ami örök és emberi: az ott-lét értéke. Más egy tájon vagy városon áthaladni, és más az „ottalvós buli”. A helyben éjszakázás értékesebb: hiszen
más tudatállapotban is megtapasztalhatjuk a helyet. A több ezer éves héber hagyományban a sátor, a szukka a végtelennel való találkozás helye,
kilépés a komfortzónából, a rendkívüli megtapasztalása. Láthatóan a ma embere is erre vágyik.
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MÉK 2019/105

2019

A jó, a rossz és a csúf?!

A környezettudatos építéssel foglalkozó idei konferenciasorozatunkon megvalósult, példaszerû beruházásokkal foglalkozunk, a

tervezõ építészek tálalásában. Az Öko-logikus Építészet konferenciát – melyet a témakörben a legszínvonalasabb sorozatként

tartanak számon – a 2019-es évadban is a HuGBC és az Artifex Kiadó szervezi. Idén a program elsõ blokkjában („a jó”) több ter-

vezõ építész egy-egy trükkjét, ötletét mutatjuk be csomóponti megoldásokra, szerkesztésre stb. A második blokkban („a rossz”)

dr. Tóth Elek címzetes egyetemi tanár olyan rossz megoldásokat mutat be, melyek a fokozottabb hõszigeteléssel kerültek elõ. A

harmadik (délutáni) blokkban („a csúf?!”) példamutató épületeket mutat be a tervezõjük (helyszínenként más és más progra-

mot tervezünk).

Elõadók:
Dr.  Tóth  Elek  címzetes  egyetemi  tanár  (BME  Építõanyagok  és  Magasépítés  Tanszék),  Balázs  Béla  okl.  építészmérnök,  okl.

építõmérnök (Auricon Mérnökiroda Kft.), Szeged, Szolnok: Környezettudatos új és felújított családi házak – Kurucz Regina okl.

építészmérnök, épületenergetikus szakmérnök (HuGBC tag); Gyõr: A gyõri egyetem környezettudatos épülete – Bodrossy Attila

DLA okl. építészmérnök, vezetõ tervezõ (a SZE docense); Pécs, Siófok: Környezettudatos borászat Villányban –  Prof. Dr. habil ifj.

Kistelegdi István egyetemi tanár (PTE);  Budapest:  Budapest One – Radványi Gábor,  a Futureal fõépítésze,  a HuGBC alelnöke;

Debrecen:  Forest Offices – Bordás Péter (Bord Építésziroda) és Irota Ecolodge (hazánk egyetlen klímasemleges szálláshelye)  –

Lennard de Klerk az épület tulajdonosa (HuGBC tag)

Támogató kamarák:

JNSZMÉK, DDÉK, CSMÉK, SMÉK, HBMÉK, GYMSMÉK
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A Metszet kedvezménnyel fizethetõ elõ 

a tervlap.hu/szaklapok oldalon!
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A Wienerberger mint a világ legnagyobb tégla-

gyártója és Európa legfontosabb kerámiatetõ-

cserép-gyártója kiemelt fontosságúnak tartja a

magas színvonalú építészeti munkák elismeré-

sét. Ezért is hirdette meg idén azt a pályázatot,

amelynek keretében három kategóriában díjaz-

ták a 2016. és 2018. között megvalósult legjobb

épületeket. Kategóriánként egy-egy díjat osztott

ki a szakmai zsûri.

Az Új építésû épület kategóriában csak olyan
magastetõs épülettel lehetett pályázni, ahol
az építés során a Wienerberger Porotherm, és
Tondach termékeit is használták, de funkcio-
nális megkötés nem volt.

Az Innovációs Díj kategóriában olyan épü-
letek pályázatait várták, ahol a kivitelezés so-
rán Porotherm, Tondach vagy Terca terméke-
ket innovatív, az általánostól eltérõ megköze-
lítéssel alkalmaztak.

A Tondach Rekonstrukciós Díjjal funkcioná-
lis megkötés nélkül bármilyen Tondach tetõ-
cseréppel felújított épületet kívántak díjazni a
kiírók.

Kategóriánként egy-egy díjat osztott ki a
szakmai zsûri. A zsûribe meghívást kapott
Vincze László DLA, Ybl-díjas építész, egyetemi
docens (Vincze & László Építésziroda), aki a
Wienerberger Brick Award nemzetközi építé-
szeti pályázatán korábban elismerést kapott.
Zsûritagként szerepelt továbbá Váncza László
Ybl-díjas építész (Váncza Mûvek Építészeti
Mûterem), Gyõrffy Zoltán építész, vezetõ ter-
vezõ (MAG Építész Mûterem Kft.), valamint
Vass Eysen Áron építész, tervezõ mûvész, ok-
tató (Mome Építészeti Intézet, Bivak Stúdió).

A Wienerberger, mint kiíró a pályázatokat
nem szûrte elõ, a zsûriben nem vett részt, ez-
zel is biztosítva, hogy tisztán a pályamûvek
építészeti értékelése alapján történjen a kivá-
lasztás. 

Az 1,5 millió forint összdíjazású pályázaton
a kategóriagyõztesek jutalma 500 000 Forint
volt. A díjakat 2019. március 21-én több mint

200 fõ meghívott építész elõtt, a RAM Colos-
seumban, ünnepélyes gálán adták át, amelyet
az ExperiDance társulat Szenvedélyem Velence
címû elõadása követett.

A díjazott épületek:

Az „Új építésû épület” kategória gyõztese a
„Családi ház a szigeten” elnevezésû pályamû
lett. Építész tervezõ: Csûri Johanna.

Az építés során Porotherm falazóelemeket
és Tondach Palotás kerámia tetõcserepet
használtak. 

Megismerve a tervezõ és a megbízó közti
együttmûködést a ház tervezése során, kije-
lenthetõ, hogy a történet példaértékû, mely-
ben az üzleti kapcsolat barátsággá tudott mé-
lyülni. A megbízók a határtalan, nyílt terepû
telken egy L alakú, a ház belsõ intimitását, a

természet közelségét hangsúlyozó épületet
képzeltek el, amelyben a ház középpontját
egy cserépkályha, azaz a ház szíve foglalja el.
A tervezõ a tömegformálásban úgy alkotott
teljes szabadsággal, hogy közben a megrende-
lõ alaprajzi elvárásai is teljesültek, az anyag-
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Csúcsteljesítmények kerámia építõanyagokból: 
A Wienerberger Építészeti Nívódíj 2019-es nyertesei
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használat, és végeredményben az egész mû
közös párbeszédük lenyomata lett. (1. kép)

Az „Innovációs Díj” kategória gyõztese a
„Budapesti családi ház” elnevezésû pályázat.

Építész tervezõ: Sagra Építész Kft., Sajtos
Gábor DLA, Grand Gabriella, Páll András,
Hinterauer Márk, Lukácsi Nóra.

Az építés során Porotherm Thermo falazó-
elemeket és Porotherm válaszfaltéglákat hasz-
náltak. 

A régi és új kontextusára, a meglévõ és új
egységének egy lehetséges építészeti megfo-
galmazására példa a Budára tervezett családi
ház. Az átalakítás elõtti állapotában háromla-
kásos épületet 1823-tól kezdõdõen többször
átépítették. A jelenlegi munkálatok során
nagy részét elbontva egy új, egylakásos ház
jött létre. A meglévõ épület díszes, romanti-
kus fõhomlokzata megmaradt. Mai kortárs ar-
chitektúrával, a megmaradó részekhez ará-
nyaiban igazodva született meg az új épület.
A régi és az új kiegészíti egymást, látható ma-
rad a régi, de az újjal egységet alkotva átala-
kul. A környezettudatos új épület kompakt tö-
megformálású, mely elõnyös passzív építésze-
ti eszköz alacsony energiafelhasználású épület
létrehozásához. (2. kép)

A „Tondach Rekonstrukciós Díj” kategória
gyõztese az „Andrássy úti villa felújítása” el-
nevezésû projekt. Generáltervezõ: Fazakas
Építésziroda Kft., ABC Group Kft.

Vezetõ tervezõk: Fazakas György, Stachó
Balázs, Dávid Gyula, dr. habil. Balogh Balázs
DLA. Munkatársak: Babos Márton, Balogh
Emese, Fazakas Nikoletta, Fazakas Szilvia,

Horváth László, Négyessy Adrienn, Paroczai
Imre, Patocskai Mária, Varga Zsolt.

A tetõfedéshez Tondach hódfarkú kerámia
tetõcserepet használtak rézbarna színben.

Az Andrássy út és Bajza utca sarkán áll ez a
20. század elején épített, többször gazdát és
funkciót cserélt villaépület. Schanzer Ignác
1907–1908-ban építtette, tervezõje Spiegel
Frigyes, a magyar szecesszió kiemelkedõ épí-
tésztervezõje. Ezzel az épülettel alkot egysé-
get a Bajza utca 31. számú ingatlan, amely
Freund Vilmos tervei alapján Freund Adolf la-
kóházaként épült fel 1908-ban. A felújítás

megtervezése nemzetközi szinten is elismerés-
re méltó mind koncepcionálisan, mind részle-
teiben. A két védett mûemlék épületet egy
transzparens üvegpavilon köti össze. A tetõ-
felújítás volumenét jelzi, hogy 1 400 négyzet-
méternyi tetõhéjalás és a 60 db iparmûvészeti
díszmû bádogozása készült el. (3. kép)

Az „Innovációs Díj” kategória különdíját a
„Hegyvidéki Kulturális Szalon” elnevezésû pá-
lyamû kapta. Építész tervezõ: Lenzsér és társa
Építészeti és Mérnöki Kft., Lenzsér Péter DLA.

Az építés során Porotherm falazóelemeket
és átszellõztetett rétegrendben Terca Blow-
Rood kézi vetésû homlokzatburkoló téglákat
használtak.

A tervezett ház nem titkolt szerepe a kap-
csolatteremtés a tér szemközti oldalán talál-
ható polgármesteri hivatal épületével. A hiva-
tal épülete a 40-es évek nagyon korrekt, szép
téglaburkolatú középülete, a kerület környék-
beli, ez idõben épült téglaépületeinek egyike.
Nem a pontos szín, téglarakásmód megismét-
lése volt a cél, hanem a párbeszéd megterem-
tése a két épület között. Másik anyaghaszná-

lati ok az épület Törpe utcában betöltött sze-
repe és helye. Kitüntetett helyzet a sarokpozí-
ció, de kitüntetett a funkció is: a villák között
az egyetlen középület. Tömegével beáll a kör-
nyezõ épületek közé, de anyaghasználatával
jelzi, hogy az épület más, mint a többi. Nem
lakóház, hanem közösségi épület. A tégla-
használat egyfajta tisztelgõ fejhajtás Lenzsér
Péter tervezõ építész egyik meghatározó mes-
tere elõtt. Varga Levente Kossuth-díjas épí-
tész, a kortárs téglaépítészet egyik legfonto-
sabb élõ mestere vitathatatlan hatása fedez-
hetõ fel az épületen. (4. kép)

Az „Innovációs Díj” kategória különdíját a
„Tégla és eozin” elnevezésû pályázatnak ítél-
ték oda. Építész tervezõ: Karlovecz Építésziro-
da Kft., Karlovecz Zoltán, Váczi Gergely.

Az építés során Porotherm Klíma hõszigete-
lõ falazóelemeket, a lakások elválasztására
hanggátló téglákat, és a homlokzaton kismé-
retû téglákat használtak.

Pécsett nagy hagyománya van az épületke-
rámia alkalmazásának. A Zsolnay-örökség és

3
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a pécsi környezet folyamatosan inspirálja az
építészeket. Karlovecz Zoltán építész is több
épületen alkalmazott homlokzati díszítésként
natúr pirogránitot, illetve eozinmázas kerámi-
át. A díjazott lakóház is ebbe a sorba illeszke-
dik. A korban és minõségben is vegyes beépí-
tésû környezetben az utcai homlokzat kialakí-
tásánál a homogén felületi megjelenés volt a
cél. Jó megoldásnak bizonyult a sík, csak
anyagában, mintázott kisméretû téglafal, az
„éppen hogy” testességével, mégis anyagsze-
rûségével. A tégla és eozin kombinációja már
bevált egy korábbi pécsi társasház építésekor
is, ahol fontos tapasztalattal gazdagodtak, mi-
szerint a nyerstégla és a matt vagy fényes fe-
lületû eozinmázas kerámia házasítása mind-
két anyag karakterét, megjelenését jelentõsen

erõsíti. A kisméretû tégla lyukacsos rakási
módjával jól meg lehetett oldani a lépcsõház
és az alárendelt helyiségek homlokzati integ-
rációját. (5. kép)

A „Tondach Rekonstrukciós Díj” kategória
különdíját kapta a „Remete-kápolna felújítá-
sa” elnevezésû épület. Tervezõ: Aedis Építész-
stúdió Kft., Viczencz Ottó.

A felújítás óta eredeti pompájában tündök-
lõ kis kápolna tetõszerkezetére a teljes re-
konstrukció során Tondach hódfarkú kerámia
cserépfedés került. A zsûri a különdíj adomá-
nyozásával azt az alázatos, magas színvonalú
munkát díjazta, amellyel az építész az érték-
megõrzõ feladatát ellátta. A Balremete neve-
zetû szõlõhegy egyik dombján helyezkedik el

a szabadon álló egyhajós kegykápolna, mely
1751 és 1778 között barokk stílusban épült.
Hullámíves oromzatú, hosszú lépcsõsoron ke-
resztül megközelíthetõ kápolna, ÉK-i homlok-
zata elé enyhén kilépõ toronnyal, a szentély
felõl kontyolt nyeregtetõvel. A tetõhéjazat
eredetileg cserép volt, ezt késõbb változtatták
fémlemez fedésre, ami olyan mértékben rozs-
dásodott, hogy 2018-ban szükségessé vált a
tetõhéjazat cseréje. Ezzel egy idõben a külsõ
oltárt, a nézõteret, a külsõ homlokzatot, a lá-
bazatokat és a vízelvezetést is felújították. (6.
kép)

A „Tondach Rekonstrukciós Díj” kategória
különdíját a „Zsidó Kiválóságok Házának” ad-
ták. Építész vezetõ tervezõ: Radius B+S Kft.,
Sugár Péter DLA; építészek: Varga Piroska,
Balázs Marcell, Kara László, Boda Judit,
Lamann Mónika, Pentaller Dorottya, Fekete
Ivett.

Az egykori templomépület tetõfedés cseréje
során Tondach Pilis egyenes vágású kerámia
tetõcserepet használtak. A mûemlék épület
alapja a középkori Füred falu temploma volt,
amelyet Szent Margit tiszteletére építettek.
Elsõ említése egy 1267-ben kiadott oklevélbõl
ismert. 1855–1944-ig mûködött zsinagóga-
ként. Sorsa a második világháború utáni vidé-
ki zsinagógákéval osztozott: a benne õrzött
Tóra tekercseket elvitték, megszûnt szakrális
funkciója, késõbb magánkézbe került, végül
az elmúlt években magára hagyatva, üresen
állt. A Sugár Péter vezetésével tervezett beru-
házás három célból jött létre, általa megújult
az ófalu legrégebbi, mûemléki épülete, új kö-
zösségi tér jött létre, és egy modern kiállítás-
sal gazdagodott Füred kínálata. A felújítás so-
rán az egykori templomépület egybeépült egy
új, modern, 21. századi látogatóközponttal.
(7. kép)

A pályamûveket bemutató, valamint a zsûri munkájáról készült 

videók megtekinthetõk a www.wienerberger.hu/ weboldalon.

H I R D E T É S
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A lakó- és középületek hõtechnikailag legkriti-
kusabb pontjai az épület tömegébõl kilépõ
vasbeton lemezszerkezetek (erkélyek, elõte-
tõk, árnyékoló lemezek). A fõ problémát az
okozza, hogy a homlokzat síkjában egy kes-
keny, épületbõl kilépõ keresztmetszethez óriá-
si lehûlõ felület társul. Itt épületfizikai szem-
pontból kettõs hõhídhatással szembesülünk:
egyfelõl geometriai hõhíd jön létre, másrészt
szerkezeti hõhíd, hiszen a homlokzati hõszi-
getelés helyett a lemez vonalában betonacélo-
kat is tartalmazó betonanyagú sáv van, ami
nagyon rossz hõszigetelõ. E kettõs hatás hoz-
za létre azt a nem kívánt hõáramot, amely az
õsztõl tavaszig tartó idõszakban a külsõ-belsõ
hõmérséklet-különbség és a magasabb beltéri
páratartalom együttes hatására esetlegesen
páralecsapódást és penészképzõdést okozhat.

Kétségtelen, hogy ezt a problémát meg kell
oldani már a tervezési fázisban. Hazánkban
két megoldás terjedt el: a körbeszigetelés (a
lemez „becsomagolása”), illetve az épület tö-
megét elhagyó épületelemek hõtechnikai le-
választása. Szakmailag átgondolva a körbe-
csomagolt szerkezet csak félmegoldás a prob-
lémára. Az ellenérvek:

továbbra is fûtjük az erkély szerkezetét
(ez a mai, energiatudatos trendeknek nem fe-
lel meg);

körülményes csomópontokat hozunk létre
(szigetelõrétegek áttörése és hõhidak a korlát
rögzítési pontjainál – pára és nedvesség jut a
szerkezeti rétegek közé);

munkák, épületkárosodás;
szerkezeti magasság (szintproblémák a

külsõ-belsõ tér között);
körülményes kivitelezés.

E problémák elkerülhetõk a másik népszerû
megoldással: egy hõszigetelõ-teherhordó szer-
kezet (például Schöck Isokorb elem) beépíté-
sével, ami elválasztja egymástól a külsõ-belsõ
betonszerkezetet. Ezzel egy csapásra megszû-
nik a geometriai és a szerkezeti hõhíd is, mi-
vel az épület külsõ hõszigetelõ burka a hom-
lokzat vonalában folyamatosan tud haladni.
Egyértelmûvé válik a döntés e megoldás elõ-
nyeinek felsorolásával:

az épületbõl kilépõ szerkezet termikus le-
választása (egységes homlokzati hõszigetelõ-
burok);

egyszerû szerkezet kevés réteggel;
élõmunkaigény minimalizálása, építési idõ

rövidülése;
filigrán, modern szerkezetek (akár látszó-

beton) kialakíthatósága;
járulékos akusztikai elõnyök (a rugalmas

kapcsolat miatt javul a lépéshang-szigetelés,
úsztató réteg elhagyható).

Schöck Hungária Kft., Budaörs

[1] Az épületek hõtechnikailag kritikus pontjai az épület tömegé-

bõl kilépõ vasbeton lemezszerkezetek, ahol kettõs hõhídhatás

léphet fel: geometriai és szerkezeti hõhíd jöhet létre

[2] A hõszigetelõ-teherhordó Schöck Isokorb elem elválasztja

egymástól a külsõ-belsõ betonszerkezetet, megszüntetve ez-

zel mind a geometriai, mind a szerkezeti hõhidat

[3] Az Isokorb elem beépítésével az épület külsõ hõszigetelõ

burka a homlokzat vonalában folyamatosan tud haladni

Vasbeton erkélyek hõhídmentesítésének lehetõségei

2

3

1
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A tetõtér az álmodozóknak való; Christer és Henrik

Larsen pedig – akik a norvég város, Drammen egyik

szecessziós épületének padlásterében látták meg a

páratlan lehetõséget – kivételesen világos, a hatal-

mas ablakokon keresztül a panorámával közvetlen

kapcsolatba lépõ, tiszta formavilágú és otthonos la-

kást hoztak létre.

A tetõterek beépítése gyakran hálátlan fel-
adat, mivel a meredek hajlásszögû tetõk rend-
kívül nehézzé teszik hasznos és élhetõ terek

kialakítását – még nehezebb mindez, ha a te-
tõ térdfal nélkül, közvetlenül a padlótól szög-
ben emelkedik. Egy ilyen padlástérben látta
meg a lehetõséget Christer és Henrik Larsen,
akik egy norvég kisváros, Drammen központ-
jában vásároltak meg egy alapvetõen jó álla-
potú, de szigeteletlen tetõteret.

A tetõtér hõszigetelése és járható padlójá-
nak kialakítása mellett a lehetõ legtöbb fény
épületbe juttatására koncentráltak, amelynél
kiemelten figyeltek a megfelelõ hõszigetelésû
ablakok elhelyezésére, mert ez a környezettu-
datosság mellett a lakás fenntartási költségeit
is jelentõsen csökkenti. Így esett a választás a
GGL Premium tetõtéri ablakokra, amelyek há-
romrétegû, alacsony hõátbocsátási tényezõjû
(Ug=0,5 W/m2K) és Rw=37 dB zajcsökkentõ
tulajdonságú VELUX 66-os típusú, extra ener-
giatakarékos üvegezéssel készültek.

A tágas központi térben tulajdonképp két
nappali kapott helyet egymással szemben,
hogy napszaktól függetlenül élvezhessék a vá-
ros látképét az itt lakók. A VELUX CABRIO®

tetõerkélyek szoros kapcsolatot létesítenek a
környezettel, hiszen a padlótól felfutó üvege-
zés, a két mozdulattal erkéllyé alakítható, így
a tetõ hajlásszögét is megbontó nyílászárók a
lakást kinyitják a világ felé, ezzel annak leg-

kellemesebb pontjait teremtik meg. E megol-
dásnak köszönhetõen érhették el, hogy a he-
lyiségekben izgalmas, változó magasságú bel-
sõ terek jöjjenek létre.

Külön figyelmet fordítottak arra is, hogy a
nyílászárók és a bútorok mindenhol a helyi-
ség igényeinek megfelelõen mûködjenek, és
jól kiegészítsék egymást. A VELUX INTEGRA®

tetõtéri ablakok intelligens beltéri klímaszabá-
lyozással (VELUX ACTIVE with NETATMO)
kiegészítve, szenzoraik segítségével folyama-
tosan figyelik a hõmérsékletet, a CO2-szintet
és a páratartalmat – ennek megfelelõen nyit-
ják-zárják az ablakokat és mûködtetik az ár-
nyékolókat, valamint a redõnyöket; esõ ese-
tén azonnal bezárulnak.

VELUX Magyarország Kft., Budapest
www.velux.hu/szakembereknek

Szakmai szenvedély és professzionizmus világszerte – VELUX.

Megbízható partner az építkezésben.                    (x)

[1] A tágas központi térben tulajdonképp két nappali kapott he-

lyet egymással szemben, hogy napszaktól függetlenül élvez-

hessék a város látképét az itt lakók

[2] A padlótól felfutó üvegezésû, két mozdulattal erkéllyé alakít-

ható VELUX CABRIO tetõerkélyek szoros kapcsolatot létesíte-

nek a környezettel

[3] A tetõtér alacsony hõátbocsátási tényezõjû, zajcsökkentõ, há-

romrétegû, extra energiatakarékos üvegezésû GGL Premium

tetõtéri ablakokkal készült

Milyen egy inspiráló tetõtér?

1

3

2
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A Swisspearl által gyártott bel- és kültéri növénytar-

tók és bútorok teljesen új dimenzióját adják kör-

nyezetünknek. Neves formatervezõk (többek kö-

zött Willy Guhl, Rainer Mutsch, Michael Charlot) a

Swisspearl alapanyagából, a szálcementbõl olyan

exkluzív tárgyakat hoztak létre, amelyek esztétikát,

rendkívüli formát, tartósságot és funkciót nyújta-

nak lenyûgözõ harmóniában.

Kerttervezés teljes virágzással

Az életterek minõségi kialakítása már nem
csak az épületek külsõ és belsõ dizájnjára kor-
látozódik. A szép, funkcionális és idõjárásálló
környezet középpontjába egyre inkább a kert
és a terasz tervezése kerül. A Swisspearl a
szálcement növénytárolók széles választékát
kínálja, amelyek az esztétikát és a gyakorlati
funkciót különbözõ módon ötvözik. A minõ-
ség mellett a Swisspearl ötéves fagygaranciát
nyújt termékeire.

Új mûvészeti formák a lakóterekben

A szálcement mint alapanyag képes volt meg-
õrizni mágikus vonzerejét több mint fél évszá-
zadon keresztül. A szinte végtelen kialakítási
lehetõség, a kiemelkedõ terméktulajdonságok
fiatalos, kreatív tervezést tesznek lehetõvé
éppúgy, ahogy szolgálják a funkcionalitásra
törekvõ belsõépítészetet.

A Swisspearl az igazán egyedi formaterve-
zési minták széles spektrumát és tökéletesen
formázott kültéri bútorrendszert, valamint ki-
egészítõket (fekvõbútorok, asztalok, lámpák
stb.) kínál a vásárlók számára.

Esal Hungária Kft., Budaörs
www.swisspearl.hu    (x)

Szálcement növénytárolók és kültéri bútorok
a Swisspearltõl
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Akkor: 

A hazai agrártudományi felsõoktatás az elsõ
világháborút követõen kezdõdött meg, több
szervezeti formációban létezett, majd '45-ben
Budapest székhellyel megalapították az elsõ
önálló egyetemet. A Gellért-hegy déli lejtõjén
mintegy 7,5 hektárt elfoglaló szubmediterrán
arborétum közepén, a területet szintvonalon
kettészelõ, magas támfallal megfogott utcá-
hoz rendezve épült meg az új egyetemi rang-
hoz illõ épület. A hosszanti téglány modernis-
ta tömbhöz lejtõoldalon átvezetõ nyaktaggal
kapcsolódik a nagyelõadó épülettömege. Zárt
kubusa a földterasz felett szinte ellebeg. A tö-
meget míves, apró rovátkákkal cizellált felüle-
tû, arányos tömegességû vasbeton oszlopok
támasztják, alája a vetett árnyékba szép ívvo-
nallal formált, üvegezett oldalfalú szemináriu-
mi terem húzódik. A térbe állított kubus a
mögötte elhelyezett négyszintes tömeggel mo-
numentális staffázst, tájképi elempárt alkot a
park gyalogostengelyében. Az út mentén elhe-
lyezett funkcionális tömb a bázisszinteken la-
borokat-mûhelyeket, fentebb tanszéki szobá-
kat majd termeket fogad magába középfolyo-
sós elrendezéssel. A délre nézõ homlokzat
zártabb lyukarchitektúrájú, az észak felé nyíló
azonban a helyiségek több fényt igénylõ na-
gyobb megnyitásából adódóan levegõsebb for-
málású. A funkcionális használatból eredõ
õszinteség végletes ritmikája a véghomlokza-
tokon oldódik játékosabb nyíláskompozíció-
val. A hosszhomlokzaton a fõbejárat megbil-
lentett vonalú elõtetõvel lett kijelölve. Még a
nagy stílusvita elõtti évben adták át a házat,
de a publikáló folyóiratban az ideológiai pa-
rancsot elõzékenyen terítõ nézetek fegyvertá-
ra már felvonult. Modernista esztetizálás '50
fordulóján, a szocreál rémárnya a küszöbre
vetült. 

Most: 

Igazán modernista kompozíció, de nem végle-
tesen leegyszerûsítõ. A ma borostyánba bur-
kolózó ház finom arányú lepusztultsága mel-
lett is egy olyan korról ad számot, amikor a
tiszta alapvetéseket még líraisággal írhatta to-
vább az alkotó-tervezõ. A legendás építészpá-
ros modernista õszintesége markánsan kita-
pintható: a helyszínrajzi illesztés magabiztos-
sága, a tömegek funkcióhierarchiát felskiccelõ
markáns kompozíciója, az alkalmazott alap-
rajzi séma szabatos tagoltsága, a mikrokör-
nyezethez formált bejáratmotívumok mind
mesteri mozdulatok. A homlokzatok nyerses-
sége, legfõképp az északi oldal kavicsberaká-
sos kéregmellvédje a mûkõfinomságú, vázraj-
zolatos keretekben elidegeníthetetlen optimiz-
must sugallnak a modern szellemiségrõl – ami
a szentendrei kõbõl rakott ciklopfalazatú lá-
bazat tradicionalizmusával ugyanakkor bi-
zonytalan kettõsséget mutat, idegenül hat itt.
Fõként a részletképzéseket megfigyelve. A bu-
kó és nyíló faanyagú ablakok funkcionálisan
indokolható, de láthatóan komponált képe
már az út mentén feltûnik. A felsõ bejárat
üveg-üvegtégla felületjátékú acél nyílászárója,
a beltéri közlekedõket dominánsan meghatá-
rozó cementlap burkolat, a vele egyként meg-
jelenõ mûkõ fokokból épített lépcsõház profi-
lozott keményfa korlát-fogódzója – mind
olyan apró rezdülések, melyek a házat a vég-
sõkig el nem engedõ, gondoskodó építész-al-
kotói folyamatról adnak tanúbizonyságot. 
A lépcsõház üvegfala és a kerti szeminárium-
terem idomacél profilozású íves térhatároló
üvegezése minta a funkcionalista gondolkodá-
sú, de lelkülettel telített építész-iparosságnak.
A tetten érhetõ eredeti bútorozással együtt
ikonikus alkotás e ház – köznek épülõ igényes
építészet egy még modernizmusra nyitott kor-
szakból.Szöveg és fotó: Vukoszávlyev Zorán

Archív: Építés-Építészet Vol 3, No 1-2, p 10.

Mai szemmel
Agrártudományi Egyetem, Ménesi út, Budapest (1949–1950)

Építész: Lauber László (1902–1953), Szendrõi Jenõ (1913–2000)
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Tárgytöredék az
építészetrõl, 
ravatalozó 
Csobotfalván

Tövissi Zsolt 1962-ben született egy – saját szavaival
– „magát nem túlságosan komolyan vevõ szocialista
ország nagy múltú komoly városában. Ez Kolozsvár,
mely a hetvenes években kellemes-modern, nyitott táj-
építészeti-urbanisztikai megoldásaival, esetenként szín-
vonalas kortárs középületeivel sétateres, botanikus ker-
tes, mozis-cukrászdás vidám világ volt.” [1] A diploma
megszerzése után 1986-ban Székelyföldre, Csíkszere-
dára került, amely a mai napig „gyönyörû, zárt peri-
féria az ország közepén”. A rendszerváltás környékén
itt induló zsongás késztette a maradásra Tövössi
Zsoltot, akinek építészeti munkái között éppúgy
megtalálhatók a mûemléki rekonstrukciók, mint a
családi házak.
Életmûvében külön fejezet alatt tárgyalja a szilánko-
kat, mindazokat a biztatóan alakult munkarészlete-
ket, amelyek – esetleg – egy nagyobb gondolatívet
támasztanak alá. Ezekben az esetekben a kész épüle-
tek nem alakultak teljessé úgy, ahogy azt szerette
volna, mégis, fragmentumként rendkívül képszerûen
árulkodnak az eredeti, vegyítetlen ideáról. E szilán-
kokon belül is külön csoportba tömörülnek a
Csíksomlyó környéki falvakban épített ravatalozók,
melyek legszebbike talán a csobotfalvi halottbúcsúz-
tató.
A plébániatemplom temetõjéhez tartozó bánatépüle-
tet 2000 környékén kezdte tervezni, építkezése hosz-
szabb-rövidebb megtorpanásokkal évekig tartott.
Tövissi Zsolt elképzelésében egy nyitott pavilon állt a
lélegzetelállító panoráma küszöbén azért, hogy be-
vonhassa a táj gyógyító erejét a búcsúztatás tragédi-
ájába. Ugyancsak a gyászra és a búcsúra utalnak a
kettõs oszlopok, amelyek a koporsót két oldalról tá-
masztó gyászolókhoz hasonlóan megosztva hordják
terhüket. A ravatal fölött egy égre tárt tengely jelöli
ki a transzcendens és valós világok határát.

Wesselényi-Garay Andor

[1] Az idézet: Tövissi Zsolt: Kézirat, Haza a mélyben – Ökoregionalista

építészet Romániában, elõadás a FUGÁban, 2018. december 13-a, kézirat. 

Építész: Tövissi Zsolt
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A PRAKTIKUM POÉTIKÁJA

Jazz Loft Aquincum apartmanház, Óbuda

Virtuóz anyaghasználat: 

színes szálcement 

a téglaburkolat elõtt

Helyszínrajz: 

városi oázis az egykori 

Vörösvári malom 

épületeinek helyén
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A Vörösvári és a Bécsi út találkozása Óbudán sajátos
Bermuda-háromszöget képez. A 19-es, 17-es és 1-es vil-
lamosok végállomásai, autószalonok és szervizek. Itt ér
véget a tízemeletes panelek sora, míg a másik oldalon az
Euro Center mögött a Remete- és Tábor-hegy társas vil-
lákkal tarkított vonulata. Bár az utak továbbrobognak,
mégis, mintha itt lenne a város vége: heterogén, szétesõ
világ. Nem könnyû szeretni, mégis: próbálkozzunk vele! 

A dübörgõ forgalom mellett, a Vörösvári út villamos-
sínjein túl emberibb léptékével egy szervizút biztatja a
szemlélõdõt. Itt már kétszintes, klasszicizáló tégla-vako-
lat architektúrájú irodaházak néznek a fõútra. Két azo-
nos homlokzatú ház, szinte ikrek, biztatják egymást,
minket pedig a falon lévõ tábla: „Tervezte Wezelka
Venanto építõmester 1899-ben”. [1] Falai között a Mû-
vészeti Szakszervezetek Szövetsége mûködik: mégiscsak
lehet (kultúr)élet itt ezen a tájon... A régi házak között
új klinkerburkolatú irodaház épül, mellettük furcsa, ér-
dekességével hívogató téglaépítésû házsor bukkan elõ.
Ezt keresem. Ha a Google Mapsre nézek, ki is írja a cí-
met és a nevet: Jazz Loft Aquincum Apartments; építész
tervezõ: Turányi Bence, T2a Építésziroda. 

Itt, a Vörösvári-Hévizi-Hunor utca és egy magánút al-
kotta szigetben, a hajdani Vörösvári malom épületeinek
a helyén [2][3] valóságos városi oázist találunk. A Tu-
rányi Gábor és Turányi Bence által tervezett várostömb-
nyi épületegyüttes vagy lakópark (apartmanokkal, iroda-
házakkal) kétszeri nekirugaszkodásra épült meg. 

M E T S Z E T

A régi téglafalak és az új

téglaépület: emberi lépték

É p í t é s z :  

T u r á n y i

G á b o r  é s

T u r á n y i

B e n c e  
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2005-ben belsõ udvar köré szervezett társasházak ké-
szültek el (mintegy 100 db lakás) az ipari épületek rész-
leges bontásával. Az akkori építtetõ a lehetõ legkevesebb
pénzbõl gazdálkodott: nemesvakolatos, fehér mûanyag
ablakos lakóházakat építtetett. Tervezõjük a négyemele-
tes házak lépcsõházhomlokzatára vagány piros trapézle-
mezt tett, a karakteresen megjelenõ erkélyekre pedig
ugyanezt perforált változatban. A láthatóan olcsó kivite-
lezésû házakra ma is jó ránézni. Számomra leginkább
bécsi, berlini szociális lakótömböket idéznek: hibátlan
keretes beépítés, kellemes lépték, igényes kertkialakítás.
Semmi feleslegesség, néhány jó kézzel odavetett, frissen
csattogó részlet. Szerencsére a tulajdonosok nem a spe-
kuláció logikáját követték, sem korábban, sem 10 évvel
késõbb. Úgy gondolták, hogy a tágasság és a barátságos
lépték csak növelheti az eladhatóságot. Ezért a szabályo-
zási terv megengedett 65%-a helyett 45% lett a beépí-
tettség, a 2,5-es szintterület helyett pedig megelégedtek
1,95-dal. Még a megengedett építménymagasságnál is
alacsonyabbat építettek 2 méterrel. 

Még 2005-ben az új építésû lakóépületek mellett a he-
lyi védelem alatt álló volt malomépületek megmaradt fa-
laira vasbeton szerkezetû ráépítés került. De mire idáig
jutott a beruházás, a pénz elfogyott, kezdõdött a válság,
és a beépítés félbemaradt. A téglafalakra „parazitaként”
ráépített vasbeton szerkezet 10 évig állt így. Csupaszon,
esõáztatta falakkal. Olyan poétikusan szép volt, hogy
egy idõ után már a tervezõje is azt gondolta, talán jobb
lenne, ha így is maradna. (Batár Zsolt készített szenzáci-
ós divatfotókat a csupasz vasbeton falak díszletei között;
a hely a városi építészeti legendák egyike lett.) 

2016-ban folytatódott a beruházás története. Az új tu-
lajdonos programja az volt, hogy az építendõ 42 lakó-
egységet nem el, hanem bérbe adja. Meglepõnek tûnhet
a vállalása, de tudjuk, hogy Kõbányán már sikerrel való-
sított meg egy hasonló 38 egységes bérlakásprogramot.
Óbudán fõként hosszú távú bérlésre alakították ki a két-
szobás (40 m2-es), háromszobás (60 m2-es) és a kétszin-
tes tetõtér-beépítéses (80–100 m2-es) loftlakásokat. Kivá-
ló minõségben, azonos stílusban, innovatív-fenntartható
gépészeti rendszerekkel felszerelve. Ennél jobb helyzet
építész tervezõ számára aligha képzelhetõ el. 

M E T S Z E T
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A jazz-muzsikából fakadó életérzést szeretnénk átadni,

hiszen a jazz a húszas években született, ahogy a loft is

mint jelenség a húszas években indult hódító útjára. 

A lépcsõházakat jazz-zenészekrõl, az épületeket jazz-stí-

lusokról neveztük el. Azt a ritmust, életérzést, szabadsá-

got szeretnénk itt megteremteni, amit a jazz sugároz. 

Takács Imre (fejlesztõ), 2008 (forrás: NLCAfé)

Batár Zsolt fotói 2005-bõl

Legendás városi táj –

az elakadt beruházás

A ráépítést egyértelmûen jelzik
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Régi és új váltása
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A tíz évvel késõbbi újraindítás kérdések sorát vetette
fel. Az építési elõírások miatt elég lett volna egyetlen te-
lepülésképi bejelentéssel elintézni a dolgot. Azonban az
eltelt évek alatt jelentõsen megváltoztak az energetikai

és tûzrendészeti elõírások. Ezért az építtetõ sajátos mó-
don egyszerre kért fennmaradási és továbbépítési enge-
délyt a hatóságoktól.

Turányi Bence elmondta, hogy amikor 2005-ben el-
kezdték a tervezést, a meglévõ malomépület faszerkeze-
tei, fõként a méretek teljesen lenyûgözték. Az akkori
elõírások miatt a megtartásukra nem volt esély. Nem
volt egyszerû még a külsõ téglahomlokzatok látszó felü-
leteinek a megõrzése sem. Jellemzõen ma sem elterjedt
a belsõ oldali hõszigetelés.

A ráépítés és a mélygarázs miatt utólagos alápincézés-
re volt szükség. Így a meglehetõsen változatos tömegû
régi malomból csak a Hévízi utcai homlokzati falat (A
épület) és a Hunor utcai és a kert felõli homlokzatokat
(B épület) lehetett megtartani. Így sem volt egyszerû a
mutatvány: jettelés, utólagos vízszigetelés kombinálásá-
ra volt szükséges. Mai fejjel bizonyára újragondolhat-
nánk a faszerkezetek megtartását. Ám az építtetõi elvá-
rások miatt nem biztos, hogy a minden kényelemmel fel-
szerelt, trendi megoldásokkal ellátott loftlakásokat ilyen
kötöttségek mellett is érdemes lenne/megérné megépíte-
ni. Nosztalgia ide vagy oda, a tíz évvel ezelõtti építészeti
és szerkezeti döntések így ma is megállják a helyüket.

Nézegetem a ráépítés változó magasságait, az aszim-
metrikus tetõhajlásokat, a tetõre kerülõ sokféle gépészeti
felépítményt, az épületszárnyak közötti lábakon álló hi-
dat. Formálásukban, hangulatukban, más formákkal, de
megidézik a hajdani malomnak a technológiai igények-
bõl fakadó változatosságát, sõt összevisszaságát. 

Ismerünk számos tallinni és holland példát a „parazi-
taként” megfogalmazott ráépítésre: az elnevezés mára
toposszá nemesedett építészeti divatot idéz. De jelen
esetben egyszerûen nagyon finom, poétikus építészeti
megoldásról van szó, amely az eltelt több mint egy évti-
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Kimondottan örültem, amikor a Jazz Loft beruházás Turányiék mûtermébõl elindult. Jól is-

mertem ugyanis az egykori malomépületet. A közelben dolgoztam, sokszor mentem át

ezeken a hátsó utcákon. Ráadásul a Bogdáni úti egykori Harisnyagyár egyik loftjában dol-

gozva, régi és makacs ipariépület-rajongóként õszintén aggódtam, hogy az óbudai

Goldberger-gyár maradványainak elpusztítása után ez a Vörösvári út–Hévízi út–Hunor ut-

ca által határolt telken álló, eredetileg az 1860–70-es években az Elsõ Pesti Hengermalom

Rt. budai üzemeként felépített malomépület-maradvány sem maradhat. Jó érzés volt látni

a társasházi traktusok formálódását, az új épületrészek építését. Eredetileg a két ütembõl a

meghatározóan új épületek készültek el hamarabb, majd a malomszárnyak teljesítették ki

a belsõ kertes kompozíciót. Noha örültem, hogy Turányiék kezében van a tervezés, mert

már az elsõ ütem épületein is látszott, hogy nagyon leszorítottak a beruházási költségek,

amit a tervezõk olyan kreatív ötletekkel kompenzáltak, mint például az erkélyek trapézle-

mez korlátjai. Hellyel-közzel elkészült az elsõ ütem, lakók érkeztek, miközben a malomszár-

nyak téglaarchitektúrájának vasbeton kiegészítései, és néhány apróbb bontási, átalakítási

munkálatok után a második ütem építése lelassult, majd megállt. Bank, hitel, új beruhá-

zók, bank, vergõdés, hitel, csõd, válság, válság, évek… Lassan szivárgó rozsdás lé csíkjai a

vasbetonon, torzó, csonkok, enyészet, elhagyatottság, majd lassan kihajtottak a tetõszer-

kezeten az elsõ kis cserjécskék is, gyomok. Befejezés helyett a „romlás virágai”. Tíz évnyi

dermedtség… 

Aztán múltak az évek, beköszöntött a mostani konjunktúra. Ráadásul az épülettorzó értõ

és gondos fejlesztõkhöz került végre, akik nemcsak az épületgépészet terén újítók, hanem

az építész szerepét is képesek tiszteletben tartani. Turányi Bence tíz év után folytatta a

munkát, ami némi áttervezést, a homlokzati téglaburkolat és fémfedés arányának újragon-

dolását eredményezte. Mostanra elkészült a kivitelezés is, aminek végeredményét látva

nem pusztán az építészetkritikust, de a majdani lakókat, bérlõket is valódi lelkesedés kerít-

heti hatalmába. Régi és új határait tisztelõ, õszinte és karakteres stílusvilágot eredménye-

zõ, az eredeti malomépület indusztriális auráját, kisugárzását aprólékos odafigyeléssel

megõrzõ építészet ez.  Martinkó József (Octogon)

Alaprajz: egyszerû, korrekt,

amerikai konyhás lakásalaprajzok

metszet 2019-2.qxd  4/17/2019  3:27 PM  Page 18



zed alatt többször is átfogalmazódott, átváltozott. 2005-
ben az egész emeletráépítés átforduló korcolt cinklemez
burkolatot kapott volna. Aztán következett a szerkezet
nyers vasbeton állapota, amelyet tekinthetünk megvaló-
sult végállapotnak is, hiszen több mint 10 évig így állt
az épület. Az újraindításkor Turányi Bence már klinker-
tégla burkolatban gondolkodott. Realizálta az igényszint
megnövekedését, a régi és az új felületek színhatásuk-
ban is monolitikus egységét keresve. Ez volt a „chipper-
fieldes” változat, ahol a ráépítés részletképzési finomsá-
gai és a téglaszín egybemosták volna az új és a régi tég-
lahomlokzatot. Ám az építtetõ, magáénak érezve az épü-

letet, nemcsak a gépészeti megoldásokban volt innova-
tív. Maga választott ki egy szép, fémesen csillogó felüle-
tû, lila színû klinkertéglát, és ezzel új helyzet elé állítot-
ta a tervezõt. A kivitelezés során a cinklemez helyett
korcolt alumínium, a Prefalz mellett döntöttek, és a fa-
ablakok helyett az alumínium borítású/alumínium nyí-
lászárók kerültek a falakba. Ezek a – laikus számára lé-
nyegtelennek tûnõ – különbségek egész sor építészeti
változást hoztak. Az új klinkertégla felület szabályos ra-
kásával, csillogásával, karakteresen eltér a régi ház puha
monolit rózsaszínû téglájától, „esendõ” javítgatott részle-
teitõl. Önmagában a lakkozott alumíniumfedés és a nyí-

19

Az új, szabályosan rakott klinker-

tégla homlokzat kontrasztos a régi

ház puha, világos téglájával

A régi fal téglája a lépcsõházban is

látható
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lászárók sötétlila színe, matt felülete szépen harmonizál
a klinkerrel. Persze technológiailag az alumínium nem
„monolit”: nem lehet forrasztani. Minden részletét
origamimódszerrel kell megoldani. 

Az anyagválasztás építészeti következménye egy min-
den részletre kiterjedõ síkkoordináció lett. Nincsenek
síkból kiálló párkányok vagy más tagozatok. Minden be

van húzva a téglafelületek síkjába. A vízelvezetés függõ-
leges és vízszintes elemeibõl így lettek síkban fekvõ épí-
tészeti tagozatok, amelyek a pontosan rakott téglafelüle-
teket mezõkre tagolják. Hasonló szemléletû részletek je-
lennek meg a nyílászárók és a téglafal találkozásainál: a
hõszigetelést fémlemez sávok takarják, a kettõ találkozá-
sánál precízen szerelt külsõ árnyékolók vannak. A régi
és az új felületek találkozásánál a falsíkban tartott esõle-
vezetõ kibújik, megkerüli a téglapárkányt, és már a régi
homlokzaton kívül van levezetve. De rendben van ez
így. A ráépítésnek a saját építési természetébõl eredõ,
egyedi esztétikája lett. Következetes logikájában és
kompromisszummentességében követi a régi malom
technológiai eredetû építési ökonómiáját. Így hitelesek a
tetõbõl kinövõ felépítmények, az utcai homlokzatra ki-
tett trafóház a tetején megjelenõ kültéri egységekkel és
még a tetõre felvezetõ hágcsó is.

A régi és az új együttese leginkább a kontrasztra épül.
Van mégis olyan építészeti eleme, ami a régi és az új fe-
lületeken azonos módon jelenik meg. A háromféle színû
Swisspearl lemezzel kívül-belül bedobozolt konzolos er-
kélyekrõl van szó. (Amikor apa és fia társaságában jár-
tuk be az épületet, Gábor megjegyezte – talán némi
irigységgel? –, hogy ilyen részletmegoldás az õ nemze-
dékének eszébe nem jutott volna: sehol semmi korlát,
csak a szinterezett csavarfejek.) 

A színes dobozok összevarrják a régit és az újat, bele-
értve ebbe a 10 évvel ezelõtt megépített lakóházakat is:
reflektálnak annak a perforált trapézlemez burkolataira. 

Néhány szót a lakásokról is: mivel az építtetõ cég gé-
pészeti rendszerek forgalmazásával-kivitelezésével fog-
lalkozik, alapkiindulása volt, hogy az apartmanok a leg-
korszerûbb gépészeti rendszerekkel legyenek felszerelve,
hogy a lehetõ leggazdaságosabb üzemeltetést tegyék le-
hetõvé. Így került a házakba hõszivattyú, hûtõ-fûtõ ál-
mennyezet lakásonként kezelt levegõs befúvással, kony-
hai és fürdõszobai elszívással. A lakásbelsõk tágasak, a
burkolatok és a berendezések frissek, trendiek, de cél-
szerûek és ízlésesek. Semmi proccosság. Építtetõ és ter-
vezõ jól megértették egymást. Mindketten jól beszélik a
Nyugat-Európában már bevett trendek nyelvét. A közös
folyosókon és lépcsõházakban jól megválasztott beton-
szürke kerámialapok vezetnek végig. Fekete, szürke, fe-
hér színek ritmikus sorolása, síkba rakott fénycsíkok. 
A színeket a lépcsõ natúr tölgyfa fogódzója, a kijáratjel-
zõ zöldje, a tûzvédelmi kapcsolók és poroltók élénk piro-
sai adják. Szép, új világ – szeretjük és végre itthon is lá-
tunk ilyet, nem csak külhonban.

Összesen tizenhárom évet fog át a Jazz Loft építéstör-
ténete, amely egy építész életútján belül jelentõs idõtar-
tam. Egy építészeti együttesen belül különösen jól követ-
hetõk így a gondolkodás változásai: elmozdulások a sa-
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A téglafalat világos, modern

anyagok emelik ki

Itt-ott a lakásbelsõben is megjelenik

a tégla, „loftos” hangulatot

teremtve
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ját oeuvre-ön belül és egy építésziroda filozófiájában is.
Nem is beszélve apa és fia, két építésznemzedék szemlé-
letének összefüggéseirõl. 

A Hunor utcai házakat körbejárva (Bossa Nova ház)
olvashattam a lépcsõházak elnevezéseit: a jazz klasszi-

kusai Duke Ellingtontól Herbie Hancockig. Nekem a
most átadott Jazz Loft épületekrõl inkább a bebop jut az
eszembe: a nevek sorolását Charlie Parkerrel kezdeném.

Sugár Péter 
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M E T S Z E T

I. ütem (2006–2009)

Építész: Turányi Gábor és Turányi

Bence (T2a Építésziroda Kft.)

Projektépítész: Skultéti Levente

Építész munkatársak: Márk

Péter, Lévai Marcell, Pinczés Éva,

Regõczi Dénes

II. ütem (2016–2018)

Építész: Turányi Bence (T2a

Építésziroda Kft.)

Projektépítészek: Gyurcsó

Renáta, Balla Gábor

Építész munkatársak: Laczkó-

Petõ Bálint, Regõczi Dénes,

Újfalussy Fruzsina, Fülöp Tamás,

Oravecz Péter

Közös területek belsõ-

építészete: Ölbey István

(Home.hu Kft.)

Építtetõ: Merkapt Zrt.

Korcolt lemezfedés: Prefalz

(beszállító: PrefaA Hungaria Kft.)

Szálcement korlátburkolat:

Swisspearl (beszállító: Esal

Hungária Kft.)

Fotó: Batár Zsolt
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Mióta elkészült Tel-Aviv-Jaffa stratégiai terve (2005),
[1] a város horizontján megsûrûsödtek a toronydaruk. A
város látképe radikálisan megváltozott az elmúlt évek-
ben. 

A tudatos és a város lakosságának bevonásával készült
fejlesztési tervek megvalósulását pedig az évtizednyi vi-
szonylagos béke és az ország jelentõs gazdasági fellen-
dülése tette lehetõvé.

Tel-Aviv határai szûkösek, a Földközi-tenger 14 kilo-
méter hosszú partszakaszán csupán 52 négyzetkilométe-
res területen fekszik. Az idén 110 éves városnak alig fél-
millió lakosa van, de a körülötte lévõ agglomeráció más-
fél milliós. A város vonzáskörzete pedig három és fél
millióra tehetõ, ami több, mint az ország lakosságának
harmada. [2]

Szlogenje a „szünet nélküli város”, mert nemcsak az
ország legjelentõsebb gazdasági, hanem kulturális köz-
pontja is. Az izraeliek imádják Tel-Avivot, aminek a klí-
mája egész évben kellemes, az emberek barátságosak,
befogadók, nem véletlenül tekintik a melegek közel-ke-
leti fõvárosának. A meleg büszkeségnek itt nem egy nap-
ja, hanem egyhetes fesztiválja van minden évben a vá-
roslakók széles körének támogató részvételével.

Évrõl évre nõ az idelátogató turisták száma, pedig a
város a 10. a világ legdrágább városai között. [3] Külö-
nösen magasak az ingatlanárak, ebbõl következõen a
szállodák, az egyéb szálláshelyek és persze a helyiek la-
kásai is.

Tel-Aviv, amely valamikor Jaffa õsi városától északra
nõtt és a függetlenségi háború (1948-1949) után egye-
sült vele, sok évtizeden át nem sokat törõdött a romjain
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tengõdõ arab városrésszel. Valamelyes kivételt képzett
az óváros, ahol a megüresedett házakba egy önkormány-
zati döntéssel csak mûvészek költözhettek – ezzel nem-
csak megõrizték az építészeti értékeket, hanem új életet
is leheltek a falak közé.

Jaffa épületei nemcsak a függetlenségi háború harcai
során sérültek meg, hanem korábban, a brit mandátum
idején is sokszor a tüzérség „oldotta meg” az arabok za-
vargásait. Így aztán sokáig Tel-Aviv hátsó udvarának
számított ez a rész, miközben a város északra már elérte
határait. 

A múlt század kilencvenes éveiben, ahogy mindenütt
a világon, a városrehabilitációt a „kreatívok” spontán lé-

pései indították el. Itt még elviselhetõ áron lehetett ro-
mos házakat venni, felújítani és egyedivé tenni õket. 

Az egyik leghíresebb példája ennek a dzsentrifikációs
folyamatnak az Ilana Goor Múzeum. A szobrásznõ, aki
különleges ékszereivel Észak-Amerikában gazdagodott
meg, minden pénzét egy romhalmaz feltárására és újjá-
építésére költötte – ma itt van a múzeuma, amely a saját
munkáin kívül az izraeli, kortárs képzõmûvészet egyik
legizgalmasabb kiállítóhelye, és csodás teraszaival a leg-
szebb kilátást nyújtja a tengerre. 

A kreatívok nyomán megjelent a pénzesebb középosz-

tály, aztán a befektetõk. Az ezredfordulón elindult stra-
tégiai tervezés pedig igyekezett a hely történeti értékeit
megõrzõ, ám korszerû újjáépítést támogatni. 

Az önkormányzat leginkább a közterületek rendbeté-
telével járul hozzá a terület felértékelõdéséhez – ezt a
célt szolgálta a régiségpiac környékének és a jaffai kikö-
tõnek a rehabilitációja. 

Az épületek felújítása, átfunkcionálása az egyéni kez-
deményezés tere Izraelben, ami el is indult: új üzletek,
éttermek, kávézók nyíltak, az üres telkeken és a romo-
kon új lakóépületek jelentek meg. 
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A legizgalmasabb, ugyanakkor a legnehezebb terepe a
felújításoknak a tengerparti óváros közvetlen közelében
volt – nem véletlenül, itt egymáshoz közel, szinte egy
idõben indult meg két luxusszálloda-építési projekt is. 
A terület évezredes történelmi terep, a vállalkozók éve-
ket töltöttek azzal, hogy feltárják mindazt, amit a romos
épületek és körülöttük a föld rejt. 

Az RFR Holding, amelyet 1991-ben Aby Rosen és
Michael Fuchs alapított, tizenhárom évvel ezelõtt szerez-
te meg a hosszú távú bérleti jogot az egykori, jaffai fran-
cia kórház területére.

1875-ben francia-keresztény zarándokok Jaffán meg-
betegedtek. A maláriát egyetlen üzletember élte túl, aki

hálából kórházat építtetett az õt ápoló apácarendnek. 
A kórházat a kor kiváló európai szakemberei tervezték
és építették: 1879-tõl 1969-ig szolgálta a környék lakos-
ságát, majd 26 éven át elmebeteg emberek intézete volt. 

Többen próbálták hasznosítani, de a területen végzen-
dõ archeológiai feltárások olyan többletköltséget és idõt
igényeltek, hogy azt csak az vállalta, akinek ehhez nem-
csak pénze volt, hanem a pluszmunka az értékrendjébe
is beleilleszthetõ volt.

Építészeti folyóiratokban ritkán esik szó a beruházó
személyérõl, pedig bizonyára nem csak ebben a projekt-
ben volt a kulcsa mindannak, ami késõbb történt. Aby
Rosen és Michael Fuchs szülei német holokauszttúlélõk.
Aby szülei és testvére a '90-es években Tel-Avivba köl-
töztek, a fiuk rendszeresen látogatta õket. Aby az USA-
ban kezdte meg sikeres ingatlanbefektetõi pályafutását,
és kezdettõl fogva azok közé tartozott, akik minõségi
építészetet igényeltek minden beruházásuknál. Az üzleti
elõképzést az egyetemen kívül az ingatlanos papától
kapta, azt fejlesztette tovább, de minden bizonnyal sze-
repe volt a festõ mamának is vizuális kultúrája alakulá-
sában. 

Ez az erõs motiváltság segítette leküzdeni az akadá-
lyokat a végül 2018 õszén átadott szállodakomplexum
építése során. 

A szálloda építését csak 2014-ben kezdték, nyolc ke-
mény év feltárás és restaurálás után. 

A brit építész, John Pawson munkáját a helyismerettel
rendelkezõ, a jaffai kikötõ rehabilitációs terveit készítõ
Ramy Gill építész segítette.

A komplexum új szárnya a minimalista stílusáról híres
Pawson kézjegyét viseli, ugyanakkor a régi épületnek is
megadja a maximális tiszteletet.

Õszintén szólva az épülettel való elsõ találkozásom
nem sikerült túl jól: tavaly õsszel magyar építészekkel
jártam az óvárost, és a sétánk során eljutottunk az egyik
szimbolikus térkompozícióhoz. Ran Morin emblematikus
szabadtéri szobra 1993 óta lebeg az élõ narancsfával az
óváros szélének számító kis teresedésen, annak emléké-
re, hogy a jaffai kikötõbõl indult útjára szerte Európába
a híres Jaffa-narancs. Sokáig a francia kórház düledezõ
kerítése volt az autentikus háttér az egyik oldalon, de
tavaly õsszel hirtelen elénk tornyosult a szálloda új épü-
letszárnya, a gazdasági bejárattal és annak minden esz-
tétikát nélkülözõ részleteivel...

A fõbejárat felõl persze más a helyzet – a Louis Pas-
teur utcáról lehet behajtani autóval a mélyparkolóba, és
miután a kapuõrzõ oroszlánok módjára viselkedõ bizton-
sági embereket meggyõztem, hogy hivatalos akkreditá-
cióval akarok bemenni a szállodába – találkozóm van a
PR-menedzserrel –, egy hosszú, keskeny, lejtõ padozatú,
tükörplafonos folyosón keresztül jutottam a lobbyba. 

K Ü L H O N
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A folyosó, furcsa arányai ellenére izgalmas út a megér-
kezéshez, hiszen az enyhe hajlás miatt jó ideig nem lát-
juk, hová is vezet. De ahogy megérkezünk a lobbyba, a
hatalmas üvegfalon át feltárul a régi és az új épület által
közrezárt udvar, ami igazán csábító, impozáns látvány.

A lobbyba is betüremkedik a keresztes királyság idejé-
bõl (12-13. század) fennmaradt várfalszakasz, amely az
egykori Jaffát volt hivatott védeni. Az eredetileg kétszin-
tes kórházi épületnek a pinceszintjét is kiszabadították a
földbõl, ezért a belsõ udvar-kert-úszómedence ennyivel
lejjebb került, és a földmunkák során bukkantak rá az
egykori belsõ várfaldarabra. 

A legelegánsabb lakosztályok a kórházi szárny legfelsõ
szintjén vannak – az ókori Izrael királyairól nevezték el
azokat. Innen fantasztikus kilátás nyílik az egész városra
és a tengerre. Lenyûgözõek a kisebb szobák is, mert a
mélyen átgondolt praktikusságon és a terek szépségén
túl a felhasznált anyagok minõsége szembeötlõ.

A szálloda 120 lakosztályán kívül 36 luxuslakás is
épült a tenger felé nézõ épülettömbben. Két étterem,
spa és egy fantasztikus bár, amelyet a kórház egykori

kápolnájában rendeztek be. Itt a bútorok játékosak és az
üres falakat szentképek helyett a modern kor bálványai,
hollywoodi színészek hatalmas portréi díszítik. Aby
Rosen híres mûgyûjtõ, szállodáinak, irodaépületeinek in-
tegráns része a kortárs mûvészet, de nem áll távol tõle a
polgárpukkasztás sem: Damien Hirst Lever House elõtti
szûzanyaszobra is neki köszönhetõ.

A kerttervezésben is a legjobb erõket egyesítették: a
megújuló tel-avivi tengerparti közterületek két sikeres,
izraeli tájtervezõnõje, Alisa Braudo és Ruth Maoz dolgo-
zott az amerikai Rees Roberts céggel.

Aby Rosennek, aki már korábban is volt munkakap-
csolatban John Pawsonnal, egy jellemzõ nyilatkozata sa-
ját magáról: „Kapitalista vagyok, de jó építészekkel, mû-
vészekkel hosszú távra, jó minõségû épületeket építek –
ettõl vagyok boldog.”

Mihály Amichay Éva
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The Grand, azaz „A Hatalmas” – mi más nevet is adhat-
tak volna Antwerpen legkisebb hoteljének, az egyetem
és a kulturális negyed közötti, óvárosi kis utca cseppnyi
saroktelkén álló, 400 éves mûemlék épületben kialakí-
tott apartmannak? De ne legyünk cinikusak, valóban ha-
talmas ötlet volt a keskeny házak között is szokatlan
arányú, földszint + 3 emeletes, de a rövidebb homlokza-
tán mindössze 2,4 méter széles épület megvásárlása,
hogy a dmvA Architecten vállalkozó szellemû építészei-
nek keze nyomán „egyszobás hotelként”, Antwerpen leg-
kisebb hoteljeként születhessen újjá. 

Hotel tehát, és nem kiadó lakás, bár a különbségtétel
korántsem egyértelmû: az épületet egy városnézõ séta
során megpillantó késõbbi tulajdonosok sem kötelezõd-
tek el egészen, fenntartották az idõszakos magánhaszná-
lat lehetõségét, de az év nagyobb részében bérbeadással
számolnak. A döntõ többségében régi, több száz éves
házak alkotta sûrû beépítésû negyed ideális környezet
az elsõsorban fiatalokat célzó városi szállásnak. Tíz perc
sétára van a Scheldt folyó és a rotterdami Neutelings

Riedijk építésziroda tervezte nagyszabású Museum aan
de Stroom is, [1] de a régi piactér sincs sokkal mesz-
szebb. 

A tulajdonosok kifejezett szándéka volt a végletekig
kiaknázni a keskeny-magas házban rejlõ lehetõségeket,
elõnyt kovácsolva a hátránynak tûnõ tulajdonságokból.
Ami a mindennapos használatban kényelmetlenség és
akadályozó tényezõ lenne, mint a különbözõ rendelteté-
sû terek közötti átlátások-áthallások és a rengeteg lép-
csõzés, az egy néhány napos tartózkodás idején nem
okoz gondot, sõt, az áramló tér üdítõen hat a mindenek
felett az ágyak számának maximalizálását szem elõtt
tartó, cellás elrendezésû, közösségi terek nélküli apart-
manokhoz szokott közönségre. 

A keskeny épület meglepõen nagyvonalú belsõ terét
egy sor leleményes megoldással érték el: a falakat és a
födémeket fehérre festették (errõl késõbb lesz még szó),
a földszint dupla belmagasságú részén, a bejárattal
szemben padlótól plafonig nyúló tükröt helyeztek el a
falon, mintegy megkettõzve az épület szélességét, he-
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lyenként pedig a födémgerendák felett a deszkaborítás
helyére üveg járófelületet illesztettek, átszûrõdõ fények
és átlátások több szinten átívelõ játékát képezve. A má-
sodik emelet üveggel áttört padlóján át nem egy, hanem
két szinttel lejjebb is tekinthetünk. A hosszanti tömegbe
szögtöréssel, a rendelkezésre álló helyet nagyvonalúan
pazarolva elhelyezett, áttört lépcsõ is a belsõ egységét
erõsíti. Miközben egy pillanatig sem kételkedünk benne,
hogy praktikusabb és helytakarékosabb lett volna a
szomszéd épülettel határos hosszfal mellé állítani és szi-
gorúan egymás fölé rendezni a lépcsõket, arra gondo-
lunk, hogy mégis jó ez így: a térbe állított lépcsõbõl fa-
kadó fény-árnyék hatások gazdagítják a függõlegesen
egybemosódó tágas és szellõs belsõ teret, ez pedig vég-
képp feledteti, hogy számolgatnunk kellene a hasznosít-
ható négyzetmétereket. 

Az alaprajzokat vizsgálva azonnal felfedezzük az épü-
let kívülrõl nem látható titkát: téglalap helyett L alakú
elrendezést látunk, ugyanis a belsõ udvar egy késõbbi
periódusban beépült, így az épület kissé a szomszédja
mögé kanyarodik, ami lehetõvé teszi a terek szükséges
mértékû megosztását, elválasztását. Alapvetõ tervezõi
döntés volt, hogy ebben az újabb épületrészben helyez-

ték el a kiszolgáló funkciókat, amelyek egyben a beépí-
tett, fix bútorozású helyiségeket is jelentik: konyha, für-
dõszoba, jakuzzi – míg a régi épületrészt a lépcsõ foglal-
ja el, illetve a legfelsõ szinten a hálószoba. 
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A négy szinten összesen 103 m2 alapterületû épület
beosztása, akár az egykori lakótornyoké, képletszerû:
szintenként egyetlen funkciót foglal magában. A föld-
szinten van a konyha, az elsõ emeleten – a terveken –
nappali található, a másodikon a fürdõszoba, a harmadi-
kon a hálószoba jakuzzival. Innen egy további lépcsõ ve-
zet fel az apró, mellvéddel körített tetõteraszra – útköz-
ben, ha kedvünk tartja, megállhatunk egy kültéri zu-
hanyzásra is. 

Divatja van ma a nem mindennapi szállásoknak, az
egybefüggõ belsõ tereknek, no meg a minimálnak is, de

mindezeket pontosan kimérve és gondosan adagolva kí-
nálja ez az épület. Igaz, az egyszobás hotelbõl végül két-
szobás lett: az elsõ emelet beforduló, ablaktalan részé-
ben egy kétágyas lakrészt alakítottak ki, a „nappali” pe-
dig egy szinttel feljebb, a lépcsõ közelében kapott helyet
egy fotel, pár szék és szõnyeg elhelyezésével, de a lép-
csõk körüli térrészekben több helyen is megjelenik egy-
egy fotel vagy szék, különbözõ alakú és stílusú kisebb
szõnyegek, vagy egy állólámpa. A hálószobák berende-
zése is a rövid idejû tartózkodás praktikumát mutatja: a
felsõ szinti háló gyakorlatilag egy óriási, épített francia-
ágy – a fedélszék megérinthetõ közelségbe került, didak-
tikusan fehérre festett régi ácsszerkezete baldachint ké-
pez a fejek fölé; a két szinttel lejjebb lévõ lakrész pedig:
„ágy-asztal-tévé”. 

Ez az átgondoltan kevés berendezési tárgy összhang-
ban van az átutazók lelkiállapotával: felemelõ átmeneti-
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leg távol kerülni a mindennapjainkat keretezõ tárgyak
sokaságától, és birtokba venni ezt az igazán tiszta, átlát-
ható és szûkszavú teret, csupán a legszükségesebb tár-
gyaink társaságában. A redukált eszköztár a színekben is
megmutatkozik: a régi és új elemek megkülönböztethe-
tõségét szem elõtt tartva minden történeti elemet fehér-
be öntöttek: úgy a falakat és ablakkereteket, mint a
mennyezetet és a régi fagerendákat, a hozzáadások pe-
dig természetes fenyõszínükkel különülnek el: ezek a já-
rófelületek, egyes beépített bútorok és a fa lépcsõfokok.
A didaktikus színkezelés kívül is folytatódik: míg a kör-
nyezõ régi házakon uralkodóak a barnás, szürkés, sárgás
árnyalatok, a hotel falai és ablakai kívülrõl is fehérek,
teteje piros, a bejárati ajtó – mivel hozzáadás – fenyõszí-
nû lett. A régi és új közötti elképzelt kontraszt azonban
a valóságban igen visszafogott, és a következetessége is
csorbul: fehérek lettek a konyha és a fürdõszoba beépí-
tett bútorai, és a lépcsõk acélszerkezetei is. A szállás
weboldalán közzétett képeken, amelyek a valós haszná-
latra berendezett belsõt mutatják, a kontraszt inkább az
építészeti és beépített elemek egyöntetû világos színe és
a berendezési tárgyak nem hivalkodó, de azért színes
összhatása között mutatkozik meg. 

A dmvA iroda számára fontos az anyaghûség és a
visszaállíthatóság – bár az elõbbi itt éppen áldozatul
esett a fehér uralmának. Az utóbbi a modern mûemlék-
védelem egyik alapvetése is: a 20. század során összeál-
lított kartákban – úgy 1964-ben, mint 2000 után – gyak-
ran felbukkanó elv a visszafordítható beavatkozások
elõnyben részesítése. [2] Tom Verschueren vezetõ terve-
zõ erre a munkára vonatkozóan is hangsúlyozza: egy ké-
sõbbi átalakítás alkalmával a most hozzáadott elemek
eltávolíthatóak, meghagyva a lehetõséget, hogy a jövõ-
beni tervezõ saját látásmódja és a régi épülethez való vi-
szonya tükrözõdhessen majd egy késõbbi átalakításban.
Ez a hozzáállás lojálisnak tûnik a történeti épület iránt,
és empatikusnak az egykori és a majdani tervezõvel –

csak épp valahol útközben a jelen építésze és építészete
esett ki a képletbõl. „Idõtlen építészet nem létezik – egy
épület vagy egy belsõ tér elválaszthatatlanul egy bizo-
nyos [történelmi] pillanathoz kötõdik” – olvasható a hit-
vallásszerû kijelentés az iroda honlapján.* Ez pedig a
fentiekkel még akkor is ellentétben áll, ha üdvözlendõ
ez az óvatos viszonyulás a meglévõ épülethez, a valóban
kontrasztos új anyagok tudatos kerülése, a kevés hozzá-
adott elem leheletfinom kidolgozása és pontos beillesz-
tése a teljes képbe. 

„Ez pontosan az a hangulatos kis ház, amit mindig is
szerettél volna megterveztetni magadnak, de sosem tet-
ted” [4] – fogalmazott egy vendég. A szöveges értékelé-
sek és a pontozások alapján is látszik, hogy szeretik az
épületet. Az érthetõ, következetesen alkalmazott színe-
kért, az egyetlen, egybeolvasható belsõ térért, a gondo-
san kidolgozott részletekért – vagy bármiért, amire a há-
zat tanulmányozó építész még csak nem is gondol. A
kétszobássá lett „egyszobást” négyen kibérelve igazán
korrekt, elérhetõ áron, fejenként és éjszakánként akár
13-15 000 Ft körüli összeg ellenében megkaphatjuk –
feltéve, hogy idõben észbe kapunk. Augusztusra még
foglalható, de érdemes iparkodni, mert hamar elkapkod-
ják a szabad helyeket.

Ware-Nagy Orsolya
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Hagyományok, szokások, vallási elõírások napjainkban
egyre inkább háttérbe szorulnak világszerte, ami nagy-
részt az emberek és az információ szabad mozgásának
tudható be. Az utóbbi évtizedekben egyfajta modern
népvándorlásnak vagyunk szemtanúi, ahol nem csak az
emberek, hanem az alkotó gondolatok is egyik konti-
nensrõl a másikra vándorolnak, ami egyre fontosabb a
kreatív iparágak számára. Legtöbbször a problémák elté-
rõ megközelítése eredményez új megoldásokat, amihez
elengedhetetlen az alkotó együtt gondolkodás, a nézetek
ütköztetése, diszciplínák közötti átjárhatóság. Kutatások
igazolták például, hogy míg a nyugati emberek magára

az objektumra koncentrálnak elsõsorban, keleti társaik a
kontextusra érzékenyebbek. [1]

Azon régiókban, ahol a hagyományok tisztelete a hét-
köznapok kötelezõ részét képezi, különösen nagy jelen-
tõséget kaphat a befogadó környezet megértése. Iránban
például az iszlám vallás számos elõírásának betartására
a törvény kötelez, az attól való eltérést szigorúan szank-
cionálják, ami az építészeti alkotó folyamatra is hatást
gyakorolhat. Nem az építészeti megjelenésbe való bele-
szólásról van szó, sokkal inkább a hétköznapi élet szabá-
lyainak betartása érdekében kell az építészeknek külö-
nösen körültekintõnek lenniük, megérteniük a tágabban
értelmezett kontextust. 

Az iráni ZAV Architects építészeit lányok számára épí-
tendõ árvaház tervezésével bízta meg Khansar városá-
ban dr. Ahmad Maleki, egy idõs filozófus. Az árván ma-
radt gyermekek gondozása a fejlõdõ világban általános-
ságban is gondot jelent, mivel a népességszaporulat ala-
kulása nem ösztönzi a családok befogadókészségét, így a
szülõk nélkül maradt gyerekek tömege nevelkedik az ut-
cán, és az állam csak kevés országban érzi feladatának a
velük való törõdést. A hontalanul felnövõ, a társadalom-
ból kirekesztett gyerekek ki vannak téve az alvilág em-
berkereskedelemmel, prostitúcióval foglalkozó köreinek.
Befogadó otthon nélkül jövõjük bizonytalan.

Khansar Teherántól 280 kilométerre délre található,
bõvizû forrásai és történelmi épületi miatt sokan látogat-
ják. Mivel a város nagymértékben támaszkodik az ide-
genforgalomból származó bevételekre, a megrendelõ azt
akarta, hogy az árvák élõhelye a város történelmi mû-
emlékei közé kerüljön, anélkül hogy megzavarná a kör-
nyezet építészeti integritását. Az építészek a „jól bevált”
bentlakásos gyermekotthon helyett egy családias lakókö-
zösség gondolatát fogalmazták meg, amely az elhelyez-
kedésébõl adódóan az azt körülvevõ lakóházakéhoz ha-
sonló körülmények között nyújthat menedéket hátrá-
nyos helyzetû lakóinak.

A cél az volt, hogy eltávolodjanak attól, hogy a lányok
állandó felügyelet alatt legyenek, ehelyett inkább a nor-
málishoz közeli életet élhessenek Khansar introvertált
társadalmi környezetében. A felvetés szerint a lányoknak
mindössze egy olyan otthonra van szükségük, amely
kedvük szerinti és büszkék lehetnek rá. Egy igazi otthon-
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ra, szemben a kollégiumok börtönszerû, fegyelemre és
szabályokra épülõ légkörével.

Khansar rendkívül konzervatív hely, az állami tisztvi-
selõk kétségeket fogalmaztak meg a projekttel szemben.
Úgy vélték, jobb lenne ugyanazt az íratlan törvényt kö-
vetni, amelynek alapján az ország összes árvaháza mû-
ködik, miszerint az összes lány egy közös szobában él és
alszik, ugyanazon az emeleten, ahol az igazgató. Arra a
kérdésre azonban, hogy az összes lány egy szobában tör-
ténõ elszállásolása gyakorlati szempontból fontos-e,
vagy esetleg egyfajta ellenõrzést, felügyeletet tesz köny-
nyebbé, senki nem tudta a választ, így végül elfogadták
a megszokottól való eltérést. 

Az Iránban újszerû koncepció azonban kihívást is je-
lentett a tervezõk számára. Például a perzsa és iszlám
hagyományban lévõ lakóházak a befelé fordulás elvét
követik. Ez azt jelenti, hogy a ház külseje (biruni) visz-
szafogottabb és sokkal kevésbé díszes, mint a ház belseje
(andarun). A külsõt többnyire egyszerû geometriai ele-
mekbõl formálják, hogy leképezze a szent világ harmó-
niáját. Az építészek a befelé fordulás elvét követve zárt
homlokzatot terveztek, mivel az iszlámban kötelesség az
idegenek szeme elõl védeni a ház lakóit. A magánélet
feltételei megteremtésének szükségessége még nagyobb
jelentõséggel bír ott, ahol kizárólag nõk élnek, így a fa-
lak is „óvják” a lányok tisztaságát. Az épület íveket for-
máló falaival körbezárt udvara lehetõvé teszi a lányok
számára, hogy érezzék a napfényt, a szelet a bõrükön és
a hajukon az illetéktelenek pillantásától való aggodalom
nélkül. Egy másik hagyományos építészeti elem a sekély
vizû medence az udvaron, transzcendens jelentéstarta-
lommal. A fák és gyógynövények buja kertjében elhelye-
zett vízfelület az iráni kultúra képzeletvilágában szimbo-
likusan átlépést biztosít a kozmikus világba. A medence
vize tükrözi az égboltot, szellemi dimenziót nyit meg a
szemlélõdõ elõtt. A gyerekek szeretik ezt a területet a
csatlakozó játszóhellyel együtt, segít nekik átvészelni a
nyári forróságot. 

A tipikus perzsa házban a körbezártság által kínált vi-
zuális védelmi pajzs a családtagok közötti szolidaritás
érzetét is erõsíti. Ez az árvaotthonban is érezhetõ, a lá-
nyok családtagként utalnak egymásra, így könnyebben

mutatják ki szeretetüket társaik és igazgatójuk felé. A
gyakorlatban is igazolódik az a felvetés, miszerint az ár-
va gyerekek közösséghez tartozásának kialakulását, pszi-
chológiai fejlõdését segíti a jól strukturált térszervezés.
[2]

Az épület földszintjén egy csoportos összejövetelekre
tervezett nyitott terû társalgó található, míg az elsõ
emeleten a közös konyha, a gépészeti helyiség és az
igazgató lakosztálya kapott helyet. A következõ szinten
lévõ hat, erkélyes hálószoba mindegyike legfeljebb 15
hét és tizenöt év közötti lányt fogad be. Az épület külse-
je és belseje közötti kontinuitásról ugyanazon helyi
anyagok, elsõsorban kezeletlen tégla és fa felhasználása
gondoskodik. Az egyszerû anyaghasználat ellenére a ter-
mészetes fény beengedése és az átgondolt térrendszer
eredményeként a terek otthonosak és meleg hangulatú-
ak. A hálószoba az a hely, ahol a gyerekek az önállósá-
got és függetlenséget érzik, és ahol a fontos és szemé-
lyes beszélgetések zajlanak, a belõlük nyíló erkélyek pe-
dig gyakran a relaxálás, az önmagukat keresõ távolba
révedés helyszínei. 
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Az irániak azt mondják, hogy két életük van: az egyik
a házon belül, ahol azt teszik, amihez kedvük van, a má-
sik azon kívül, ahol magas szinten kell betartaniuk az il-
lendõség szabályait. Iránban az otthon olyan hely, ahol

mindenki biztonsággal és szabadsággal rendelkezik – ez
az a hely, amibe az állam nem avatkozik be. Ezek a
gyermekek azonban lényegében az állam teljes fennha-
tósága alatt élnek. Szigorú óvatosságra van szükség biz-
tonságuk biztosítása érdekében, az ilyen sérülékeny
gyermekeket könnyû megkísérteni, a legtöbb lányban
korából adódóan még nem alakulhatott ki az ellenállás a
csábításokkal szemben. A sérülékenység bizonyos fokig
kizárja õket a polgári életbõl. Nem engedhetik ki õket a
városba szabadon, ehelyett inkább igyekeztek a várost
az otthon kézzelfogható közelségébe hozni az erkélyek-
kel. Az állami tisztviselõk határozottan ellenezték ezeket
az erkélyeket, és harcoltak, hogy megakadályozzák azok
létesítését. A nehezen feloldódó tárgyalások végül komp-
romisszumot eredményeztek: az erkélyek megépülhet-
tek, de a tisztviselõk megnyugtatására elhúzható függö-
nyök, egyfajta „hidzsábok” takarják õket. 

A hidzsáb a muszlim nõk fejét takaró kendõ (a csador
a teljes testet takaró kendõszerû ruhadarabot jelenti), de
a kifejezés az iszlámban szerénységre, titoktartásra, er-
kölcsösségre is utal. Iránban Reza Pahlavi sah 1936-ban
betiltotta viseletét, ezzel is segítve az ország modernizá-
cióját, majd az 1979-es iszlám forradalom kötelezõvé
tette a hajat és a testet teljesen takaró viselet nyilvános
helyen való viselését. Nincs elõírás a hidzsáb színére, az
idõsebbek kedvelik inkább a feketét, a fiatalok világo-
sabb árnyalatokat, gyakran mintás anyagokat öltenek
magukra. Az elmúlt hónapokban felerõsödött a nõk lá-
zadása a törvényben elõírt ruházat ellen, számos nõ ke-
rült börtönbe emiatt. Évente 3-4 millió nõ kap figyel-
meztetést azért, mert nem az elõírásoknak megfelelõ fej-
kendõt visel, sok esetben csak mert félrecsúszott a ken-
dõje.

A függönyök, hasonlóan az egykori polgárházakhoz,
kissé elõretolt határvonalat képeznek a andaruni és a
biruni, azaz a zárt privátszféra és a külvilág, a nõk és a
férfiak területe között. [3] Az erkély a befogadás és a ki-
rekesztés közötti átmeneti, megengedõ térré vált. A lá-
nyok örömmel vették birtokba az erkélyeket, mert egy
olyan helyet fedeztek fel, ahol önmaguk lehetnek egy-
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egy pillanatra. Az erkélyt öltöztethetik maguk helyett, a
különbözõ alkalmakhoz illõen önmagukat kifejezve cse-
rélhetik le alkalmanként a narancssárga lepleket, ezzel
személyesen is megjelennek a városban. A színválasztás
nem véletlen, ebben a korosztályban a lányok kifejezet-
ten kötõdnek a meleg színekhez. [4] A gyász vagy a vi-
gasság ünnepein, vagy a változó évszakokon keresztül
az erkélyeik kendõzetének megváltoztatásával fejezik ki
magukat, a város kulturális idõvonalával összhangban, a
cserélõdõ textilekkel a cenzúra esztétikáját megjelenítve.

A Habitat for Orphan Girls néven ismertté vált, 2018-
ban az Architectural Review lakóépület kategóriában el-
sõ díjas projekt az elsõ ilyen jellegû Iránban. Az alterna-
tív megközelítés akár mintául is szolgálhat a jövõben a
család fogalmának újraértelmezéseként az árvák számá-
ra, és nemcsak Iránban, hiszen az UNICEF becslése [5]
szerint 140 millió gyerek él szülõk nélkül a világon. Al-

kotói anélkül hoztak létre újat, hogy megtagadták volna
a múltat. Az iráni éghajlati viszonyokra választ adó ha-
gyományos perzsa építészet lényege ott van falaiban. A
helyi stílus nem a hagyományos formák vagy részletek
integrálását jelenti annak érdekében, hogy megvalósul-
jon a „perzsa identitás”. A múlthoz való hûség a kontex-
tushoz történõ közvetett kapcsolódással valósult meg.
Az épület tiltásból nyer erényt, magában hordozza az or-
szág történelmének lenyomatát, Khansar mûemlék épü-
leteinek fakó téglafalait, a huszadik századi Irán európai
mintákat követõ modern korszakának hatását és a nap-
jainkban a Közel-Keleten is új utakat keresõ „világépíté-
szet” kreativitását a vallási kötelmek enyhítése érdeké-
ben.

Sebes Péter
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A népi-urbánus ellentét korszakokon átívelõ feszültség-
terének feloldására számos kísérlet született már a má-
sik modern, a kritikai regionalizmus vagy a posztor-
ganikus építészet alternatív irányzatainak jegyében. Elsõ
ránézésre ehhez, a vernakuláris és modern formálás közt
lágyan egyensúlyozó tendenciához sorolhatnánk a
Kisdörgicse határában frissen elkészült PortusHome ven-
dégház nádtetõs karakterét is. Ám a hazai és nemzetközi
elismerésekben is részesült épületet elemezve a Balaton-
felvidék kortárs építészetében kétségkívül szokatlan ter-
vezésmódszertani stratégiára ismerhetünk rá, amelynek
elemzése a vidéki környezethez való alkalmazkodás kér-
déséhez is tanulságokkal szolgál.

A tájegységi építészet és a modernitás problémája
közismert motívum a két világháború közötti modernitás
történetében és a magyar építészetben egyaránt. [1] Bár
a vita elsõsorban nem a Balaton-parti üdülõterületeken

zajlott, már akkor felmerült a nyaralás modern életfor-
mája és a helyi, vernakuláris építészet térformái közötti
ellentmondás. A turizmus kezdettõl fogva erõsen érdek-
lõdött a folklór és így a vidéki építõkultúra formavilága
után, amit a modernizáció jegyében megszületõ turiszti-
kai létesítmények és nyaralóépületek is hamar átvettek.
A nagyvárosi életformából kiszakadó ember ambivalens
vágyakozásában egyszerre volt jelen a természetközeli,
vidéki létformákhoz való visszatérés és a modern élet-
színvonal komfortjában megélhetõ rekreáció vonzása.

Ez az ellentmondás a rekreációs célú építkezések for-
mavilágában is megjelent, éles vitákat generálva a mo-
dern felfogást és a tájegységi építészetet pártoló építé-
szek között. A Balaton-felvidék népi építészete karakte-
res környezetet ad az új építésû nyaralóknak. Nem köny-
nyû alkalmazkodni a vastag kõfalazatú, apró nyílásokkal
tagolt nádtetõs utcaképhez, miközben az urbánus világ-
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ból érkezõ nyaralók növekvõ életszínvonala, komfortigé-
nye az érdeklõdéssel csodált népi szükségszerûség és
egyszerûség ideájától egyre inkább eltávolodott. A kor-
társ építészet válaszai, formai stratégiái is meglehetõsen
ambivalens képet mutatnak. Egyszerre vannak jelen az
absztrakt és a népi formakincseket túlhabzó módon má-
soló megoldások.

Az egyre zavarosabb képet mutató üdülõtáj település-
képi, arculati szabályozására több kísérlet született a kö-
zelmúltban. [2] Ezek az épületformát kívülrõl, a telepü-
lésképi alkalmazkodás felõl közelítették meg, azonban
megválaszolatlan maradt a belsõ téralakítás, elsõsorban
a modern életvitelnek megfelelõ áramló terek és a
transzparens térelhatárolások kihívásai. Ezekre az igé-

nyekre a népi építészet nem szolgálhatott könnyedén át-
vehetõ vagy átértelmezhetõ elõképekkel, legalábbis a
háromosztatú, kõfalazatú lakóház-építészet nem. Kovács
D. Barna a PortusHome tervezésekor épp ezért nem a
parasztházak romantikáját kívánta high-tech komforttal
kombinálni, így a vidéki építészet más archetípusaihoz
nyúlt vissza.

Vita a Balaton-parton

A nyaralóépítészet viszonya a tájegységi hagyományok-
hoz már a tóparti építkezések kezdetétõl vitatott volt az
építészek körében. Toroczkai Wigand Ede Hogyan épít-
sünk a Balaton-partján? címû pamfletje 1921-ben jelent

meg, és egy kvázi népi építészeti stílus kialakítása mel-
lett érvelt, ez azonban nem kötõdött szervesen a Bala-
ton-felvidéki hagyományokhoz, inkább egy átfogó nem-
zeti építészet eszméje jegyében fogant. A két világhábo-
rú közötti idõszakban egyre szélesebb néptömegek épít-
keztek a tóparton, és a nyaralóépítészetnek eltérõ felfo-
gásai jelentek meg egymás mellett. Egyszerre voltak je-
len a kvázi historizáló, a modern és a népi formajegye-
ket több-kevesebb sikerrel másoló nyaralóházak. A stí-
luspluralizmus problémáját fokozta, hogy a gazdasági
válság sújtotta elszegényedett középréteg csak szûkös
anyagi lehetõségekkel építkezett, és a helyi kõmûvesek-
kel és iparosokkal terveztetett. A nyaraló új felfogásához
pedig nem álltak rendelkezésre megfelelõ minták és elõ-

képek, amelyeket az építészeti tervezés szempontjából
képzetlen kivitelezõk követhettek volna. 

Az egyre zavarosabb összkép a tóparton nyaraló fiatal
építészek, Kotsis Iván, Kiss Tibor, Weichinger Károly és
társaik érdeklõdését is felkeltette, és hamar önkéntes
megoldás keresésébe fogtak. [3] A Balatoni Intézõ Bi-
zottság (BIB) támogatásával tervpályázatokat szervez-
tek, mintaterveket és tematikus írásokat publikáltak, az
utóbb megépült villák tükrében hatékonyan alakítva a
közízlést. A BIB-ben is pozícióval bíró Kotsis Iván felfo-
gásában a modern nyaraló egyszerû, könnyed épület,
amely nem a népi építészeti formákat követi. A szezoná-
lis életvitelnek megfelelõ, alacsony tetõhajlású, verandás
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épülettípusa inkább az olasz építészet hatását mutatja,
amelyet visszaemlékezésében is elismer. A harmincas
évek második felében felerõsödött a tájegységi építészet
propagálása. A Magyar Ház Barátai csoport Tóth Kálmán
vezetésével egyik elsõ népi építészeti gyûjtését a Bala-
ton-felvidéken végezte, és Kotsis Ivánnal szembehelyez-
kedve követelte a tájegységi formák beemelését a nyara-
lóépítészetbe. A kérdés megvitatására Kotsis a BIB-bel
közösen esszépályázatot írt ki, a háborús évek azonban
elsodorták a probléma érdemi megvitatásának lehetõsé-
gét.

A hatvanas-hetvenes években újabb lendületet vett a
nyaralóépítés, az 1957-ben beinduló Balaton-fejlesztés
keretében pedig ismét napirendre került a népi építé-

szethez való viszony. Polónyi Károly és Farkas Tibor,
akik Kotsis Iván egyetemi tanítványai is voltak, profesz-
szoruk nyaralóépítészeti irányelveire hivatkoztak, azaz a
népi építészeti megoldásokat szerintük sem szabad má-
solni, de szerintük a vernakuláris épületek egyszerûségé-
nek, tisztaságának a modern formálásban is szükségsze-
rûen jelen kell lenni. [4] Ezt az absztrakt kapcsolatot az
északi parton, a népi emlékekkel szorosabb közelségben
megépült épületek már kevésbé szigorúan értelmezték.
A Tóth Kálmán tanítványaként alkotó Callmeyer Ferenc
badacsonyi középületeinél plasztikus formálással vegyíti
a népi és modern elemeket, de a nyaralóépítészet terén
is megjelentek az archetipikus szerkezetek, anyagok és
formák inspirációjából építkezõ megoldások. [5] Gulyás
Zoltán, Preisich Gábor és Szrogh György nyaralói tuda-
tosan vedlik le az absztrakt modern formákat, és keresik
a nomád, természetközeli intimitást. [6][7] Ezek az egy-
szerû épületek azonban a komfort összetett térigényét is
feladták, és ezzel nem adhattak követhetõ mintákat a
mai magasabb komfortigényû népi mimikrit keresõ vil-
lák számára.

Építõ kritika

A modernitás és vernakularitás ellentmondásának felol-
dásához a PortusHome tervezésekor a dekonstruktív ter-
vezésmódszertan adott segítséget Kovács D. Barna szá-
mára. A Balaton-felvidéki vaskos parasztháztípus helyett
a vázas szerkezetû pajta jelentette a kiindulást, amely a
tervezõ szerint Marc-Antoine Laugier kunyhóábrázolásá-
hoz hasonlatos. Ezzel a pajtaforma rendeltetését de-
konstruálva, a szerkesztésmódot a vázas archetípusig
visszafejtve találta meg formálásának genetikáját, ami-
bõl aztán egy lakóház áramló külsõ-belsõ térszerkezetét
bonthatta ki. A párba állított pillérek 1,4 méter tengely-
távolságra helyezkednek el, köztük a kert felé folyama-
tos nyílászárósor teszi transzparenssé a homlokzatot. Az
épületfa vázszerkezete önmagában is állékony, a „kitöltõ
fal” a szerkezet mögé került. Ezzel lényegében kifordítja
a népi architektúrát, és a nyílásarányok átfordításával új
konstrukcióként értelmezi újra a hagyományos eleme-
ket.

Kovács D. Barna más munkáiban is felfedezhetõ a
dekonstruktív formálás. Hallgatóként és oktatóként egy-
aránt kötõdik Kapy Jenõ mûhelyéhez az Ybl fõiskolai ka-
rán, külföldi tanulóéveit pedig Greg Lynn, majd Zaha
Hadid stúdiójában töltötte a bécsi Universität für ange-
wandte Kunst egyetemen. Bár a mûhelyek szellemiségé-
re visszavezethetõ Kovács D. Barna tervezési módszerta-
na, a gondolkodás autonóm jellege elvitathatatlan az
építésztõl. A sokszor nihilista jelzõvel illetett, mindent
megkérdõjelezõ, szétbontó kritikai dekonstruktivizmust
sikerült megszelídítenie és a problémát analizáló, ele-
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mekre bontó processzust pozitív, konstruktív szemléletté
átfordítania. Ezzel ellentmondásoktól mentes, önálló
szerkesztésmód születhetett meg, amely az építészet ar-
chetípusaiig visszabontva gondolja újra a népi környe-
zethez alkalmazkodó modern funkciót.

A lokális formálásra más nemzetközi tendenciák is ha-
tással lehetettek. Az épület áramló terei és tektonikus
vázszerkezete a japán hagyományos építészet szerkesz-
tésmódját is megidézi. [8] A magyar és japán ver-
nakuláris építészet közti vélt vagy valós párhuzamokat
elõszeretettel emlegetik, elsõsorban talán az átmeneti

terek hasonlatos kialakításából adódóan. A dörgicsei ház
külsõ-belsõ áramló térstruktúrája, a fa vázszerkezet és a
vékony lemezzé tömörödõ nádfedél a japán konstrukci-
ókkal jól párhuzamba állítható képet mutat. Hasonló ré-
tegzettséget fedezhetünk fel U. Nagy Gábor kétvölgyi

házánál is az Õrségben. [9] A vázas, fachwerkes, tégla-
kitöltéses épület tömegformájában az Õrség népi építé-
szetébõl építkezik, a homlokzatalakításnál azonban már
kitágítja az értelmezési keretet. Az okok U. Nagy eseté-
ben egyszerre vezetnek vissza a bontott anyagok gazda-
ságos újrahasznosításához és a modern térformálás,
homlokzati nyílásarányok új koncepcionális, a népi épí-
tészet formai hagyományaitól elszakadó értelmezéséhez.
Mindez nem feltételezi a tervezõk tudatos távol-keleti
inspirációs szándékát, a formálás hasonlatos rétegei sok-
kal inkább az építészet geneziséhez való visszatérés,
majd az újraépítés karakteres alapállásából fakadhatnak.

A hazai elismerések, a 2018-as év háza és az Év bala-
toni háza díj után az 'haut couture' építészet nemzetközi
kifutóján is megjelent az épület. Az ArchDaily online fe-
lület Building of the Year elõszelekciója során kiválasz-
tották és a szavazásra jelölték a kisdörgicse határában
szinte észrevétlenül meghúzódó házat. Az online térben
egyre nehezebb értelmezni egy-egy épület lokális meg-
határozottságát, a mindennapok építészetének homogén
megoldásai elkenik a helyi karaktereket. Szerkesztési lo-
gikájával a kisdörgicsei ház unikális jelenség ebben a
kontextusban is.

Wettstein Domonkos
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1927-ben Charlotte Perriand, egy gyönyörû bútormûves
kopogtatott munkáért Le Corbusier mûtermének ajtaján.
A javarészt belsõépítészeti és lakberendezési portfóliót a
modernizmus hímsoviniszta atyamestere a következõ
mondattal dobta vissza: „Mi itt nem párnahímzéssel fog-
lalkozunk”. Akkor még egyikük sem tudhatta, hogy
Perriand egy hónappal késõbb mégis nála fog dolgozni,
mint ahogy azt sem, hogy a mondat egy variációja majd'
száz évvel késõbb újra elhangzik egy nagykovácsi építke-
zésen.

Dienes Szabolcs nagy sikerrel lépett 2007-ben a szak-
mai nyilvánosság elé [1], amikor az Év háza pályázaton
Mestermû díjat nyert balatonlellei nyaralójával. [2] Az

akkor már tizenhárom éve gyakorló, de bõséggel fiatal
építész házát hamar felkapták a lapok [3]: a szakmédia
éppúgy közölte, mint ahogy publikálták a közönségma-
gazinok is. Relevanciáját pedig mi sem bizonyította job-
ban, mint hogy bekerült a 21. századi dél-dunántúli épí-
tészetet bemutató válogatásba, amivel a ház voltaképp a
kánonba is emelkedett. [4] Az egygesztusú nyaraló az
épülettárgyak azon hagyományához illeszkedett, ame-
lyet Magyarországon Csillag Katalin és Gunther Zsolt
gyõri Audi-pipacsa indított el, és amely a tízes évekre a
regionalizmusok melletti egyik legmarkánsabb mellék-
tradícióvá erõsödött. Építészeti értékei mellett a projekt
szakmaszociológiai szempontból is fontos volt. A kissé
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lenézett – belülrõl pedig hócsöppnyi kisebbségi komple-
xussal kõmûvesképzõnek tekintett – oktatás az Ybl Mik-
lós Építéstudományi Karon ez idõre nyerte el önálló jel-
legét, amely a Kapy Jenõ kurzusaiból kikerülõ alkotók
sikerei is kezdtek igazolni. Csontos Györgyi és Borsay
Attila; az MCXVI és Pintér Tamás; Zsuffa Zsolt és Kal-
már László tényleg csak néhány név a Kapy-óvodából,
akik rendkívül ígéretesen indították pályáikat a nullás
években.

Ennek a szakmaszociológiai szövetnek a része Dienes
Szabolcs is, aki 1994-ben kapta meg elsõ diplomáját az
„Yblin”. 1998-ban ugyanitt végzett tervezõ szakmérnök-
ként, 2003-ban viszont már a Mûegyetemen graduál épí-
tészmérnökként. Tizenhárom év megszakítatlan képzés,
amelyre a 2014-es DLA-fokozat teszi fel a pontot. Rend-
kívüli munkával felépített curriculum, elsõ visszaigazolá-
sa pedig a lellei nyaraló sikere. Mely siker, úgy tûnik,
folytatódik. 2008-ban, Nagykovácsiban épül fel a követ-

kezõ villa, egy nyeregtetõs kõházarchetípus [5], amely-
nek térszervezésekor Dienes Szabolcs már alkalmazza
azt a mûfogást, amely az itt bemutatott házat is instruál-
ja. Mindkét villát egy külpontosan elhelyezett, terepre il-
lesztett spanyol lépcsõ koordinálja, amelyrõl oldalirány-
ba nyílnak a fontosabb terek: terasz, bejárat, grillterasz,
fûterasz, kertfunkciók. Tûnjék bár apróságnak, de fontos
különbség: ebben az esetben a családi ház nem valami-
féle belülrõl épített és kizárólag a használati rend által
alakított térdiagram, hanem kapcsolatok olyan rendsze-
re, amely a külsõ tér bejárásából ered. Hasonlít ez ah-
hoz, amikor egyetlen térkezelési totalitásként tekintenek
tervezõk telekre és épületre.* A leheletnyi különbség ab-
ban áll, hogy az utóbbi esetben a külsõk és a belsõk
egyensúlya a belsõ feltárás mentén valósul meg. Dienes
Szabolcs ezzel szemben határozottan a telekbejárás di-
namikáját fogja hadra, amikor egy külsõ tengelyt hív
szervezõelvként. Markáns középületes gesztus ez, ame-
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lyet – meglehet, tévedek – a Finta József mellett töltött
bojtáréveknek tulajdonítok. Fintánál különleges fontos-
ságú az épületek városi pozíciója: a megközelítés és fel-
tárás, a külsõ áramlások idõbelisége és a körbejárható-
ság által hangsúlyozott szoborszerûség olyan szempon-
tok, amelyek csak korlátosan érvényesülhetnek a napi
családiház-építési gyakorlatban. 

A nagykovácsi kõház sikere meseszerû folytatást ígért.
Egy új beköltözõ ugyancsak a faluban szeretett volna
telket vásárolni, és a környéken bóklászva figyelt fel a
három irányból is jól látható épületre. Az utcából be-
csöngetve jutott el Dienesig, aki nemcsak a tervek elké-
szítésében, hanem a megfelelõ telek kiválasztásában is
segédkezett. A végeredmény a felsõ szomszéddal sok te-
kintetben rokon, de éppily mértékben eltérõ villa lett.

Az álomszerû kezdést azonban hamar árnyalta a vál-
ság, ami kihívásos idõszakot hozott Dienes Szabolcs kar-
rierjében is. A beszûkülõ piac mellett lehetõsége nyílt
ugyanakkor arra, hogy különleges figyelmet fordítson a
részletekre és a tervezésre. Építési engedélyt 2012-ben
kaptak, amit azonban 2014-ben meg kellett hosszabbíta-
ni: a megbízó sem tudta magát függetleníteni az általá-
nos pénzügyi környezettõl. A kivitelezés végül 2014 ele-
jén indult, és majd négy év elteltével, 2017 decemberé-
ben fejezõdött be. Ekkor még épp nem sújtotta az ipart
a krónikus munkaerõhiány, de a kimódolt részletek így
is próbára tették a szakikat. Amikor az egyikük az abla-
kok körüli anyagtalálkozásokon csodálkozott el, akkor
hangzott el a mondat Dienes szájából: „Ez nem hímzõ-
szakkör, ez építészet! Ezt nem lehet egyetlen cérnából
megvarrni!”

Dienesnek azzal a belsõ ellentmondással kellett szem-
besülnie, hogy a megbízó építészeti ízlése – miközben
megragadta a közeli kõházarchetípus anyaghasználati

gazdagsága – jóval romantikusabbnak, bizonyos elemei-
ben pedig hagyományosabbnak bizonyult, semhogy
szekvenciaként lehessen folytatni a kõkubus hagyomá-
nyát. A fájától messze esett almaként kellett tekinteni az
új házra: úgy megtartani a kõszomszéd attribútumait,
hogy azok sikerrel keretezzék a megbízó érzelmesebb
építészeti világát.

Ehhez rendkívül építészes stratégiát választott Dienes
Szabolcs, amelyben a „többet”, a „sokat”, és a „gazda-
got” nem formákkal és ornamentikával, hanem anyagok-
kal, részletekkel és tervezettséggel igyekezett megfelel-
tetni. Miközben a befoglaló forma a kõházarchetípus is-
métlése, a pozíció már nem bütüs, hanem nyerges; mi-
közben nincsenek dekorációk, az összes elképzelhetõ
építészeti részlet és mellékszerkezet egy motívum erejé-
vel lép fel. Míg a minimalizmus hatalmas energiákat
mozgósít annak érdekében, hogy egy esztétikai ideától
vezéreltetve elérje a „majdnem semmi”** állapotát, ad-
dig Dienes Szabolcs hasonlóképp hatalmas energiákat
mozgat meg azért, hogy minden, ami van: látsszon. Már
esett volt szó arról, hogy megjelennek Dienes Szabolcs
házaiban bizonyos középületes – monumentális – voná-
sok. A külpontos szervezõ tengely mellett feltétlen ilyen
itt a zöldnyelv – zöldhíd –, amely a pincelejárót osztja a
garázsbehajtóra és egy intimebb teraszra, továbbá ilyen-
nek tekinthetõk azok a kompozíciók, amelyeket Dienes a
szerkezeti „maradékrészletek” ürügyén hoz létre. Vagyis:
így lesz párkánymotívum a redõnyök befoglalótokjából,
oszlopmotívum az ereszcsatornákból, és lesz eltérõn szö-
vött köpeny a kõburkolatból, amelynek osztása, sûrûsé-
ge, csiszoltsága és mérete egyszerre idézi Janáky István
kõkezelési eljárásait és köti a házat Gottfried Semper
manapság oly divatos Bekleidungstheorie-jéhez. Nem ar-
ról van szó, hogy ez a ház egy építészeti illusztráció, ne-
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tán gyakorlati traktátus lenne, hanem arról, hogy Dienes
sikerrel fordítja saját szakmájának kurrens részletképzési
gyakorlatára az érzelmesség igényét. Ennek eredménye
egy olyasfajta sûrítmény, kollázs, amelyet igaztalan len-
ne a manierista jelzõvel illetni, viszont jellegébõl adódó-
an tömény és sok. Mely töménység és sokság jellemzõen
idegen a családi házak egynemûséget keresõ tervezési
gyakorlatától, elfér viszont egy középület nagyobb lépté-
kén.

Az alaprajzokat böngészve lesz igazán feltûnõ a kettõs
kereszttengelyek szerinti szervezés. A megközelítés ol-
dalirányú, de innen merõlegesen tárul fel az elõtér-nap-
pali-konyha térsor, hogy visszabillentse a tengelyt azzal
az apszissal, amelyet a lépcsõház hátsó kerti kitüremke-
dése hangsúlyoz. Ma már nem igazán beszédtéma, de ez
a diszpozíció Wrighttól érkezik Európába: õ az, aki az
Oak Parkban lévõ házainak tervezésekor szembesül az-
zal, hogy tarthatatlan a zsindely-stílus utcára szervezett
megközelítése. A konflisokkal elhaladó ismerõsök még
beköszönhettek a tornácon hûsölõ háziaknak – és vi-
szont –, ám a gépkocsi magát a helyzetet teszi értelmez-
hetetlenné: a zaj és a sebesség okán Wright elfordítja a
házat, oldalra-hátra teszi a tornácot és a bejáratot, meg-
teremtve ezzel a huszadik századi lakóház-elrendezés
alaptípusát, amely persze eltér a parkban álló villa pal-
ladiánus-miesiánus-corbusiánus hagyományától.

Visszatérve Nagykovácsiba: a ház részlegesen pincé-
zett, de amúgy a szokásos: garázs, fitnesz – lett volna itt
egy uszoda, de az észszerûség inkább egy lakrészre sza-
vazott –, továbbá gépészet. A tetõtér a klasszicizáló
szimmetria diadala: egy szülõi, egy vendég- és két gye-
rekszoba tükrös elrendezésben.

Érthetõ és értékelhetõ tehát az erõfeszítés, ahogy
Dienes Szabolcs magasan pallérozott részletképzési kul-
túrával – a hagyományos formák és a korszerû anyagok
ellenpontozásával – köti a hazai építészetcsinálás magas-
gyakorlatához ezt a házat. Az indamotívumok, az IVAN-
KA által gyártott betonfelületek, az éjjeli LED-világítása
okán izzó lávaként megjelenõ zöldnyelv, a kõfelületek
eltérõ szõttesei már-már szét is feszítik a megbízó által
rögzített ízléskereteket. Itt és most így és ennyit lehetett.

Menekülés ez az építészetbe és egy jelenleg a vakfolt
felé tartó hagyományba, ami teret enged némi melankó-
liának is: nem a legjobb ugyanis látni, ahogy a szakmá-
jukat szeretõ, ezért munkával tenni akaró építészekben
benne ragadnak házak, hogy nem jönnek a lehetõségek,
hogy nem építhetnek úgy és annyit, amire képességeik-
bõl telne. A kortárs hazai családiház-építészeten belül
stilisztikai lingua francává vált a késõ modern, majd egy
hatalmas szakadék, és változatlanul tódulnak a mediter-
rán izék. A kettõ között pedig azok a kollégák, akik kor-
látos sikerekkel próbálnak valamit kezdeni a hagyomány

és a technológia, az univerzalitás és a regionalizmus
problémájával egy olyan teoretikai közegben, amelyet ez
manapság kevéssé, vagy nem ebben a formában érdekel.
Innen nézve lesz különösen nagy öröm, hogy ezen a he-
lyen ez a ház felépülhetett.

Wesselényi-Garay Andor

* Nagy Csilla és Tóth Zoltán munkái ennek klasszikus példái [6]

** Philip Johnson szerint: Mies expresses [his ideas on architecture] it in the

German phrase beinahe nichts, „almost nothing”. p: 140, de Johnson a kataló-

gus 49. oldalán adja Mies szájába: As in architecture, he has always been guided

by his personal motto, „less is more”, a forrás megjelölése nélkül. Ezzel útjára in-

dítja a modern építészet egyik csatakiáltás-szerû bonmot-ját. [7]
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Tavasz van, lassan ismét kinyílnak a tóparti villák. Út-
közben egymás után suhannak el a napfényben fürdõzõ
nyaralóházak a vasúti kocsi ablakában. Eltérõ korok he-
terogén emlékei torlódnak össze a Balaton déli partján
utazva: decens nagypolgári villák, naivan historizáló
vagy filigrán modern víkendházak, típusépületek és bar-
kácsolt kunyhók sorakoznak egymás mellett. A Metszet
jelen lapszámában tárgyalt két Balaton-parti nyaraló
párhuzamos történetként is olvasható. A tájegységi népi-
urbánus probléma mellett a polgári villaépítészet karak-
tere is folyamatosan napirenden lévõ kérdés a régió rek-
reációs célú építés történetében. A siófoki villa kapcsán
érdemes feltárnunk, hol keressük a balatoni villaépíté-
szet kiindulását? A városias építészettel szemben milyen
alternatívát jelenthet a fesztelen tóparti környezet és
mindez milyen hatással van a forma- és részletképzésre? 

A Balaton régiót jellemzõ stíluspluralizmus már a hu-
szadik század elsõ felében megérintette az építészeket,

akik a helyi fürdõegyesületek, civil szervezetek bázisán
önkéntes mozgalmakat szerveztek az általuk harmoni-
kusnak tekintett balatoni településkép és építészeti stílus
megteremtésére. A balatoni villa és nyaraló mint a
modernitás prototípusai elõképek nélküli új feladatot je-
lentettek az építészetben, nemcsak a Balaton, de a nem-
zetközi vizek partvidékén is. [1] A Balaton-parti fürdõ-
kultúra érdemben csak az 1860-as évek után kezdett el
kibontakozni, amikor a déli vasutat kiépítették Budapest
és Fiume között, a Balaton déli partját is érintve. 

A modernitás szimbólumaként is felfogható vasút a
dinamikusan fejlõdõ nagyvárossal kötötte össze a régiót,
és a nyaralás egy új életformájának a lehetõségét is
megteremtette a tóparton, bár erre nemcsak a fejlõdõ
mobilitás, hanem a vasútvonal építéstechnológiája is ha-
tással volt. [2] Az 1861-ben kiépített vonalat ugyanis
néhány év múlva elmosta a Balaton ingadozó vízszintje,
így a siófoki zsilip fejlesztésével két métert apasztottak a
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vízszintbõl, ezzel biztosítva a zavartalan vasútforgalmat.
A vízszintsüllyesztés nyomán egy új parti sáv került szá-
razra, amely talajminõsége miatt mezõgazdálkodásra, le-
geltetésre nem igazán volt alkalmas, a vasútnak is kö-
szönhetõen éledezõ turizmus azonban új lehetõségeket
hordozott magában. Az egységes területfejlesztést erõsí-
tette, hogy nem aprózódott el a tó körül körbefutó úgy-
nevezett apadási öv, hanem a tóparti nagy földesurak, a
Széchenyiek, a Hunyadiak, Jankovichok kezébe került,
akik egységesen értékesíthették azt. Ezen az övön mor-
fológiai és topográfiai kötöttségektõl mentesen alakul-
hattak ki az új fürdõtelepek, az õsközségektõl teljesen
függetlenül. 

Siófokon a földrajzi adottságoknak köszönhetõen a
kereskedelem is fontos tényezõt jelentett, az elsõ nyara-
lópolgárok közt számos kereskedõt is találhatunk. A 19.
század végére már egyre több fürdõtelep épült ki, más
és más célközönséggel és építési felfogással. Siófok fejlõ-
désében az építtetõk révén azonban már ekkor megje-
lent a modernitás karaktere, a tópart elsõ modern villa-
sora is itt épült. Közben Balatonföldváron a nagypolgár-
ság, az arisztokrácia építkezett, Szemesen, Bogláron,
Bélatelepen a tehetõsebb középosztály. Mivel a nyaraló-
építészet és a nyaralótelep kialakítása is elõkép nélküli
feladatnak számított, az elsõ házak a külföldi, elsõsor-
ban alpesi üdülõhelyek felfogását tükrözték. Az úgyne-
vezett „svájci villák” fa díszítõ szerkezeteikkel, tornáca-
ikkal a kedvelt hegyvidéki emlékeket idézték vissza –
csak rövidebb utazással, a Balaton-parton. 

A villák reprezentatív kialakítása a városi épületekkel
volt egyenértékû, mind a szerkezeti, mind a funkcionális
szempontokat tekintetbe véve. A falvastagságok, nyílás-
zárók, födémszerkezetek jellemzõivel, valamint a cseléd-
szobákkal, vendégszobákkal, tágas reprezentatív helyisé-
gekkel megtervezett épületek az egész éves tartózkodást
is lehetõvé tették volna, bár a tulajdonosok csak két hó-

napos lent tartózkodásra használták valójában. A Tria-
non után tradicionális fürdõhelyeit elvesztõ, bezárt or-
szágban felértékelõdött a Balaton-part. Újabb és újabb
társadalmi rétegek elõtt nyílt meg a saját nyaraló építé-
sének lehetõsége, bár a gazdasági válságok szorításában
egyre kevesebb anyagi teherviselõ képességgel. Az ex-
panzív módon felparcellázott Balaton-parton egyre zava-
rosabb összképet mutattak a különbözõ felfogásban
épült nyaralóházak. A megoldás keresésében Kotsis Iván
vállalt fontos szerepet, aki mintaterveket dolgozott ki az
építtetõknek. [3] Kotsis nemcsak a népi építészet máso-
lását, de a történeti formákat is elutasította. Számára az
egyszerûség jelentette a kiindulást: a nagypolgári „sváj-
ci” villák nehézkes stílusával és költséges megépítésével
szemben inkább a nyaralás szezonális, könnyed modern
felfogására helyezte a hangsúlyt. A klimatikus megfonto-
lások alapján alacsony hajlású tetõvel, verandával, zsalu-
gáterrel dolgozta ki ajánlati terveit, a homlokzatokra
csak pasztellszínû vakolatot javasolt, tagozatok nélkül. A
belsõ terekben is ezt az egyszerû karaktert vitte tovább,
minél praktikusabb elrendezéssel, csak a legszüksége-
sebb helyiségekkel, hálókamrákkal és bútorzattal. [4]
Kotsis személyes érdeklõdése és tanulmányútjai révén
formálásában olaszos karakter jelent meg, amely aztán a
mintatervek népszerûségének köszönhetõen gyorsan el-
terjedt a harmincas évek újonnan épített üdülõtelepein.
Igaz, ezek az épületek csak a két hónapos nyári idõtöltés
kielégítésére összpontosítottak, a szerkezetek nem ren-
delkeztek megfelelõ hõszigetelõ képességgel a téli hasz-
nálathoz.

Egyszerûség, játékosság és kísérletezõ formálás jelle-
mezte a hatvanas évek nyaralóépítészetét. A nyaralás
természetközeli felfogása ebben az idõszakban artikulá-
lódott legtisztábban. A forradalom utáni társadalmi kon-
szolidációban egyre szélesebb rétegek jelentek meg a tó-
parton, akiknek egyre szûkebb telkeken, egyre kisebb
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hétvégi ház építésére nyílt lehetõségük. [5] A sokszor
saját kezûleg felépített épületek minõsége rendkívül ala-
csony volt, a Balaton-környéki Fõépítészség és a Típus-
tervezõ Intézet Callmeyer Ferenc koordinálásával típus-
tervsorozatokat bocsátott ki a balatoni településkép egy-
séges rendezésére. [6] A kor neves építészei által terve-

zett típusok a nyaralás minimális térigényére helyezték a
hangsúlyt, és a nagyvárosi életformával szemben a no-
mád, természetközeli élet alternatíváját kínálták. Az épí-
tészeti formálás archetípusait megidézõ, könnyed, sok
esetben kísérletezõ konstrukciók az építészszakma szá-
mára is a gondolkodást megtermékenyítõ, az építészetet

T É M A
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az alapjaiból újragondoló „re-kreációt” jelentették. [7]
Az egyszerû hajlékok csak nyáridõben voltak használato-
sak. Ezek a hõszigetelést mellõzõ épületek szinte leved-
lik a városi építészetre rakódott rétegeket, és a konstruá-
lás kendõzetlen, lényegi karakterét mutatják meg.

A rendszerváltás után ismét megjelent a tóparti luxus,
a társadalom financiális lehetõségei kinyíltak, miközben
a Balaton-parti tartózkodás szezonális jellege is fokoza-
tosan átalakult. A mobilitás fejlõdésével a régió egyre in-
kább az agglomeráció részévé válik, a tulajdonosok szá-
mára az év egészében alternatívát nyújthat a tópart. A
villák ezáltal az urbánus karakterû agglomerációs csalá-

di házakhoz válnak hasonlatossá, elmosva a természet-
közeli, fesztelen szabadidõ és a városi hétköznapok terei
közti különbségeket. Az egyre inkább besûrûsödõ urba-
nizált tájon a századforduló hegyvidéki inspirációja he-
lyett ma már a mediterrán nyaralás hangulatát idézik
vissza a villák, igaz, a tengerparti lengeséghez képest
kényszerûen vastag hõszigetelésbe csomagolva az épüle-
teket.

Csikós Mihály siófoki épülete az új építési hullám vil-
laépítészeti jellemzõit mutatja: a belsõ téralakításban
egyszerre van jelen a külsõ-belsõ terek közötti áramló és
az intimebb tereket elhatároló kompaktabb térszerkesz-
tés. Mindez az összetett külsõ tömegformálásban is tük-
rözõdik: plasztikus formai kompozíciója karakteres hori-
zontális, födém és lamella síkjaival, valamint váltakozó
tömör és transzparens falfelületeivel a mai kor építtetõ-
jének reprezentatív igényeit válaszolja meg. A nappali és

étkezõ terébõl a túlpart kontúrjait szemlélve a tó végesí-
tett végtelen perspektívája tárul fel. A tervezõ a felületek
kompozíciójával többrétegû átmenetet képez a tóparti
környezet és a belsõ tér között. A síkváltásokkal, öblösö-
désekkel változatos térjáték alakul ki, amit az erkélyek
és teraszok, kertépítészeti megoldások tovább tagolnak.
Az épület geometrikus szerkesztését a kert szintváltásai,
növénykazettái tágabb vonalvezetésükkel követik le.

Az épület értéke a gondos anyagválasztás és részlet-
képzés. A hõszigetelési követelmények szükségessé te-
szik az összetett szerkezeti megoldásokat. A vakolt felü-
letek mellett karakteres a függõleges és vízszintes síko-

kon is alkalmazott különbözõ kõburkolatok, valamint a
födémsíkokat és árnyékolókat burkoló fa felületek. A ter-
mészetes anyagok a belsõ helyiségekben is megjelennek,
ezzel is oldva a külsõ és belsõ tér közötti átmeneteket. A
fa padlóburkolat és a fa nyílászárók mellett egy-egy kõ-
burkolatú faltest tagolja a belsõ felületeket. A reprezen-
tatív épület összetett térstruktúráját bejárva eltérõ hely-
zetekben jelennek meg a természetes anyagok. Ezek a
karakteres felületek azonban nem az anyagok tektonikus
szerepeit fejezik ki, hanem elsõsorban rakás- és illesz-
tésmódjukban is tematizált burkolatok. A tóparti ház ré-
tegesen fel van öltöztetve az egész éves használathoz.

Wettstein Domonkos
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A cikk apropója két szerencsés esemény is lehetne.
Egyik, hogy az elmúlt év õszén Szesztai György fõépí-
tésszel – aki Újpest városképének avatott védelmezõje –
bejártuk a kerület elmúlt években új homlokzatszínezé-
sen átesett panelépületeit. A színtervek elkészítéséhez a
fõépítészi iroda a BME Rajzi és Formaismereti Tanszé-
kén e sorok írójának vezetésével mûködõ Színdinamika
Mûhelyt kérte fel. Hasonló stílusú, átfogó színtervezé-
sünket tudtuk elkészülte után dokumentálni Szentend-
rén is, a Rózsakert lakóparkban.

Mi több, egy ígéretes nemzetközi szakmai kapcsolat is
elindult, ugyanis amikor 2014-ben részt vettem a Colour
in the City elnevezésû szimpóziumon Trondheimben,
megismerkedtem Jörg Niederberger svájci festõmûvész
és építészeti színtervezõ kollégával, akinek az életútja és
tevékenysége sokban hasonlít az enyémhez. Tavaly egy
mellbevágóan érdekes, példaértékû, többtagú épületszí-
nezését ismerhettem meg, ami nagyszerû összehasonlí-
tási alapot szolgáltathat arra, hogyan gondolkodnak a
színrõl az építészek, a megrendelõk és az építési hatósá-
gok itthon, illetve egy nálunk kissé gazdagabb és régeb-
ben demokratikus országban – Svájcban.

A fehér „rabságában”

Nyugodtan kijelenthetjük, szelídségével a fehér szín
„igen hatékonyan terrorizálja” az építészeket, többszörös
csónakhosszal vezet minden más szín elõtt, bár nyomá-
ban még ott van a bézs, esetleg egy kevés napfényes sár-
ga. A megrendelõk, lakástulajdonosok legnagyobb több-
sége hallani sem akar a sötétebb árnyalatokról, hûvö-
sebb színekrõl. Mintha azokból nem is létezne egy épü-
leten jól mutató árnyalat. De miért is szeretjük ennyire a
fehéret? Illy Gábor, egy vezetõ nemzetközi vakolatgyár-
tó cég hazai vezérigazgatója mindig odajön hozzám a
nemzetközi Év Homlokzata gálák eredményhirdetése
után, hogy „szörnyû”, hogy a zsûri mindig a fehér épüle-
teket díjazza, amikor ott az új, 888 árnyalatú színrend-
szerük, „az élet színei” szlogen kíséretében... 

A színdinamika tantárgyat felvett végzõs hallgatókkal
mindig kitöltetek egy színpreferenciatesztet, amelyben
az élet legfontosabb fogalmaihoz, hangulataihoz, érzése-
ihez színeket kell társítani. A halvány pasztell árnyala-
tokhoz, fõleg a melegebb sárgás és barnás tört fehérek-
hez derûs, optimista, pozitív fogalmakat társítanak, a fe-
hér pedig hatalmas erõvel hirdeti a tisztaság, megtisztu-
lás heroizmusát, az átláthatóságot, a rendet és a jóságot
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– hiszen a legvégletesebb fehér-fekete színellentétben is
a fehér a jó és a fekete a rossz. A fehér megvilágítja a
sötétséget, láthatóvá tesz a bizonytalan szürkeségben,
eligazít, mutatja az utat, a fehér maga a fény. A fehér
igazat mond, nem tagad le semmit! Aztán itt van még
néhány segítõ adalék – ha additív módon egymásra ve-
títjük a fõbb spektrumszíneket, fehér lesz belõle, tehát a
fehér tartalmaz minden színt. A tradicionális magyar pa-
raszti építészet színe is fehér – tehát a fehér még „ma-
gyar” szín is! A Makovecz-életmû falszínei is kimerülnek
ebben az egyetlen árnyalatban. Nagyon nehéz a fehérrel
versenyre kelni. Indirekt módon az is segíti a fehéret,
hogy sok építész hiába járt Nemcsics tanár úr óráira,
mégsem igazán magabiztos a színek bonyolult harmó-
niarendszerét tekintve. Ugyanakkor el kell ismerni: a
Nemcsics-féle színharmónia-feltételrendszer 25 tekintet-
be veendõ összetevõt határoz meg, amihez az együttes
igazodás szinte lehetetlen. [1]

Az épületeknek pszichológiai szempontból is van egy
bizonyos eleve viszonyulása a színekhez. Legtöbbjük
hosszabb távra épül, elmozdíthatatlan, az állandóság, a
védelem, a „hajlék” a szimbolikus tartalma, inkább hát-
tere az élet történéseinek, nem használati tárgya. Tehát
a nyugalom, a béke és valami fennköltség mint alapje-
lentés elengedhetetlen! 

Másik pszichológiai indok a fehér használatára, hogy
kevés a rangos megbízás, tehát minden kolléga valami-
féle „mesteregyesre” törekszik minden munkájánál –
nem biztos, hogy lesz következõ –, és az ugye nem lehet
valamilyen túl karakteres szín, annak a legjobbnak, leg-
szebbnek kell lennie, nem mer bevállalni semmi rizikót,
semmi szélsõségeset. Ugyanez a helyzet a családi házak
tulajdonosaival is – a variációk sora után végül minden
beletorkollik a fehérbe vagy bézsbe.

De ennek azért nem így kellene lennie, csak éppen
nagyon kevesen ismerik annyira a színeket, hogy kelle-
mes, nyugodt, mégis kicsit élõbb, kifejezõbb együttest
tudjanak teremteni több szín finom, kevert összehango-
lásával. Erre egyelõre inkább csak külföldön csodálkoz-
hatunk rá. Jellemzõen tõlünk délebbre és északabbra –
tehát még a mediterrán klímával sem lehet magyarázni
a dolgot, csak a jól elhúzódó kelet-közép-európai meg-
szokással és a változástól való félelemmel, kényelmes-
séggel.

Valahol jó, valahol nem...

Mégis azt merném állítani: a legkedveltebb fehér, törtfe-
hér és bézs árnyalatok is lehetnek néhol rossz döntések!
Ezenkívül nagy merészség és/vagy korlátoltság kell ah-
hoz, hogy egy önálló vizuális mûvészeti mûfajból – ese-
tünkben az építészetbõl – valaki ki merje zárni a vizuális
nyelv 3 fõ elemének (forma – szín – textúra) egyikét: a
színt! Vagy legalábbis kegyelemkenyéren tartsa az önál-
ló építészeti elemek megjelenéseként (kõ, fa, tégla, cse-
rép, nád, habarcs, mész stb.)

A 2014-es Challenge 66 Év Homlokzata nemzetközi
verseny kategóriagyõztese a Casa Galgo (Canals Moneo
Arquitectos, Madrid), amely épület furfangos és kalan-
dos formaritmusait nagyon jól egyensúlyozza és egyben
hangsúlyozza a fehér. Itt a színezés émelyítõ jelentésto-
lulást hozott volna létre. Viszont ha nem lenne ez az igé-
nyes, szinte szobrászi formálás, akkor a megszokottan
fehér, lapostetõs mediterrán apartmanház mellett simán
elmennék. Bátorkodom megfogalmazni tehát a tézist,
hogy formailag csak nagyon átgondolt, ihletett, sematiz-
mustól, közhelyektõl és monotóniáktól mentes, feszült-
séggel teli építészeti forma illeszkedik jól a fehér szín-
hez.

49

S Z Á L L Á S

Frohheim lakópark – belsõ

nézet, építész: Arge Em2n – Müller

Sigrist, Affoltern, Zürich

Színtervezõ: Jörg Niederberger

Fotók: Jörg Niederberger engedélyével 

metszet 2019-2.qxd  4/17/2019  3:31 PM  Page 49



A napjainkban egyre sokasodó, „minimalista” stílusú
családi házak fehér egyenruhája némi sötétszürke tago-
lással, inkább kevesebb, mint több kompozíciós találé-
konysággal és ritmussal, a kevéssel sokat mondani aka-
rás jelszava alatt inkább az építész személyes karakteré-
nek elvesztése irányába mutató utat nyit meg. Egy bizo-
nyos egyszerûség alatt ugyanis nem tud hol megnyilat-
kozni a mûvészi személyesség. Vagy erre már nincs is
szükség? 

Még inkább igaz, hogy igénytelen formálású, semmi-
lyen stílust nem követõ, kizárólag a legtakarékosabb
megvalósulást szem elõtt tartó építészeti objektumoknál
a fehér még tovább fokozza a jellegtelenséget. Ilyenek a
4–10, vagy még több emeletes hazai hatalmas panelépü-
letek, ezeket sem lehet automatikusan leönteni fehérrel.
Fõleg, ha egyszerre több van egy csoportban – legyen
mindegyik fehér? Hogy miként színezhetjük õket, arra a
késõbbiekben mutatunk több példát is.

Megdöbbentõ továbbá az a személytelenség, amely a
sorházak színezésénél megfigyelhetõ. Az emberi termé-
szetbõl fakadóan abszolút a személyesség kezd elõtérbe
kerülni a demokratikus társadalmakban, megfigyelhetõ,
hogy mennyire növekszik többek között a mûvészi pálya
vonzása a fiatalok körében. Rengetegen nyilatkoznak
meg bloggerként, sokan követnek minket a Facebookon,
már-már a hírességeknek kijáró figyelmet érezhetünk ki-
csiben a saját köreinkben. Akkor mégis miért épülnek
ilyen falanszterek? Nem lenne jobb, ha meg tudnám
mondani, hogy enyém a sárga vagy a téglavörös ház?
Hisz ahányan vagyunk, minden ember más és más! Ki-
nek érdeke, hogy úgy tûnjön, mindnyájan egyformák va-
gyunk?

A Pozsony szélén épült slnecnicei sorház is jelölt volt
a 2014-es nemzetközi Év Homlokzata díjra. Én viszont
nem szeretnék itt lakni. Szép gesztus volt a devecseri
iszapkatasztrófa áldozatainak épülõ új házak sora, de
sajnos a „lelencruha” színezés itt talán még bántóbb,
megbélyegzõbb. Miért kell ennyire hangsúlyozni, hogy ti
vagytok a segélyezettek? 

Színes építészet

Illendõségbõl kezdjük elõször a vendégünkkel. Jörg
Niederberger svájci festõmûvész és színtervezõ a tanári
diploma után elõször képzõmûvészként, majd építész
mestertézisekkel szerezte diplomáit rangos német egye-
temeken. Sokoldalú mûvész, kedvence az akvarelltechni-
ka, ebben a kis képektõl a hatalmas méretekig is alkot
murális mûvészeti mûfajban is, többek között kortárs
templomok dekorációjára, vagy éppen kórházak kelle-
mesebb belsõ tereihez. Egyik volt színdinamikás tanítvá-
nyom az õ munkái hatására készítette el diplomamunká-
ját.

Hatalmas mûgonddal és körültekintéssel készít épület-
színezéseket, mindenrõl makettet épít, így határozza
meg a végsõ színárnyalatokat. Idehaza a színtervekért fi-
zetett legmagasabb összegekbe sem fér bele ilyen mû-
gond. Amit itt be szeretnék mutatni, az a Siedlung
Frohheim (Zürich) több épületre kiterjedõ színtervezése.

Megdöbbentõen újszerû és egyéni színharmóniákat al-
kot, jellemzõje a szokatlan polikromitás (sok színfajta
együttes használata), viszont a nyugodt és tolerálható
összhatásért nagyon kicsi tónuskülönbségeket használ,
és szinte minden árnyalatát finomítja – kissé „hamisítja”,
tiszta tubusszíneket nem találunk nála. Ügyel a hideg-
meleg egyensúlyra és a szinte minimálisan színes szür-
kék jelenlétére is. Formatagolása egyszerû derékszögû
rendszerû, szinte csak az építészeti födémek helyét és a
belsõ faltagolást vetíti ki a homlokzatra kissé szabadab-
ban. Nem esik abba a hibába, hogy valami nagyon „mû-
vészi” és beszédes formát kelljen az épületre applikálni.
Mégis, ezek a színek teljesen szokatlanok és egyéniek.

Színei talán a zenei hangnemeknek megfelelõ szín-
kapcsolatokhoz hasonlatosak – amelyekrõl legújabb ku-
tatásaimban azt már megállapítottam, hogy a zenei han-
gok Newton, Goethe vagy éppen Kodály Zoltán és Kner
Imre elképzeléseivel ellentétben nem spektrum- vagy
szivárványszínek, hiszen így egyetlen oktáv férne csak el
a színtestben, és ott sem lennének egymástól egyenlõ tá-
volságra a színek, ahogy az a hangoknál is nagyon fon-
tos. Ezekrõl a korábbi vélekedésekrõl Szelényi Károlynál
olvashatunk. [2] De ezért nem hibáztathatjuk a régi
mestereket, hiszen akkoriban még nem volt digitális
színmérés. Ezt a problémát helyhiány miatt bõvebben
talán majd egy másik cikkben fejtem ki.
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Jörg Niederberger épületei újonnan épült projektek –
amit mi párhuzamba tudunk állítani vele, az a panelszí-
nezés. Talán azt már sikerült bebizonyítani a szakmának
és a lakosságnak, hogy itt van helye a színdinamikának.
Sajnos mifelénk ma még elképzelhetetlen, hogy egy épí-
tésziroda vagy egy ingatlanberuházó színtervezõt alkal-
mazzon egy átfogó, nagyobb projektjénél. Sokan ezt be-
lekotnyeleskedésnek is tartanák az építész munkájába.
Azt hiszem, több hazai megosztottsággal együtt az is ki-
jelenthetõ, hogy kétféle építész van: van, aki szereti a
színeket és van, aki nem...

Újpest Káposztásmegyer városrészének alacsonyabb,
társasházszerû két lakóépület-együttesét szeretném a
külföldi alkotás párhuzamaként itthonról bemutatni.
Tudnunk kell, hogy Káposztásmegyer a hazai posztmo-
dern stílus nagyon érdekes és rendkívül élhetõ, egysége-
sen tervezett példája. Mindenképpen az volna a cél,
hogy a hozzá nem értés és a nem összefüggésekben gon-
dolkodás ne egy vásári kavalkádot eredményezzen a szi-
getelés utáni újrafestéseknél! Ami igazán a Külsõ Szilá-
gyi út hatalmas épületeinél válik majd élessé, ha rájuk
kerül a sor. 

Milyen gondolatok vezéreltek ezeknek az épületeknek
a színezésekor? Az idõsebb generáció bizonyára emlék-
szik még, hogy a régi rendszerben milyen nagy élmény
volt külföldre utazni. Vizuális szempontból a nyugati vá-
rosoknak volt egy ingergazdag sûrûsége a hazai kiesség-
hez képest. És ez nem csak a kirakatoknak volt köszön-
hetõ, a vásárlási láznak. A színesség is meg tudja szün-
tetni a külvárosi hatást, az ingerszegény letargiát. Mint-
ha lenne ott valami, mintha jobban történnének a dol-
gok! Otthonosabbnak érezzük az ilyen környéket, jobban

körülölel minket, nem kitaszít magából és nem ûz to-
vább. Mintha valami nyaralóhelyen lennénk. Észre sem
vesszük, de szerethetõbb lesz a hely. Ahogy a képek is
mutatják, én is próbáltam minden tömböt más alapszí-
nûre színezni, illetve a bejáratokat hangsúlyosabb szín-
nel jelöltem. Semmi más homlokzattagolás nincs. Vi-
szont egy-egy épületegyüttes, amely legtöbbször U ala-
kú, így is nyolc-tíz összehangolt, közepesen telített szín-
bõl áll, a pasztellek dominanciájával.

Az itt tervezett homlokzatszíneknél – ahogy a színek
harmóniájában – is „mindig van uralkodóbb, ragyogóbb,
közepes és másokat kiemelõ, szinte majdnem szürke ár-
nyalat”, ami a színharmónia-ellipsziseknél mutatkozó
aszimmetriából származik. [3]  

Végezetül

Az összehasonlítás eredményeképp kiütközik, hogy kül-
földön több esély kínálkozik a színek kifejezõbb haszná-
latára új építésû épületeknél is. Az építészirodák, a dön-
téshozók és a lakosság is könnyebben elfogadja, sõt
ajándéknak érzi a színek hozzáadott értékét, gazdag
hangulati hatását. Kisebb az elzárkózás a színek elõl.

Itthon a színeket szeretõ építészeknek, színtervezõk-
nek meg kell elégedniük a panelszínezéssel és a törté-
nelmi utcasorok felújításaival, hiszen ott „le kell nyelni a
színek békáját”, nem lehet minden fehér. De ez is csak
akkor lehetséges, ha az önkormányzat hajlandó mindkét
ügyet koordinálni, ne adj isten pénzt is megmozgatni az
elõzetesen átgondolt, koncepciózus tervekre, hiszen egy
épület önmagában sosem tud igazodni a mellette lévõ 4-
5 másik, késõbb tatarozandó homlokzat színéhez – csak
sematikus módon! Sajnos a valóságban mindez úgy tör-
ténik, hogy nincs átfogó városképi színterv, nincs karak-
teres, elõre formált harmóniavilág, így a kifejezõbb szí-
nek soha nem jutnak szóhoz a disszonanciától való féle-
lem miatt. Marad az unalmas, jellegtelen fehér és bézs
monotónia. Így lehet egy mûvészeti mûfajból a dolgok
tehetetlensége folytán, kollektív oda nem figyeléssel ki-
ebrudalni annak egyik fontos összetevõjét, a színt. 

Dr. Tari Gábor
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A cikk a „közel nulla energiaigényû” épületek követelmé-
nyénél alacsonyabb energiafogyasztási értéket célzó projekt
legfontosabb tanulságait mutatja be, 10 éves használati
idõ tapasztalatai alapján.

Bevezetés, elõzmények

Az építés résztvevõi egyre nagyobb figyelemmel tekinte-
nek a „közel nulla energiaigényû épületek” 2018. de-
cember 31-e, illetve 2020. december 31-e után hatályba
lépõ követelményére. [1] A jelenlegieknél némileg szigo-
rúbb energetikai követelmények miatt számos szerkezet
esetén szükséges új anyagok, vagy korábban is használt
anyagok nagyobb vastagságban történõ alkalmazása. 
A gépészeti rendszerek kiválasztásánál tekintettel kell

lenni arra is, hogy immár biztosítani kell a „felhasznált
minimális megújuló energia részarányának” követel-
ményértékét.

A Belsõ Udvar Építész Kutató és Szakértõ Irodában az
elmúlt 10 évben tervezett épületek döntõ többsége kielé-
gíti a lakóépületekre 2021-tõl elõírt követelményértéket,
így az alkalmazható technológiák hasznossága tekinteté-
ben jelentõs mennyiségû tapasztalat gyûlt össze. A cikk-
ben egy állatorvosi lóként is tekinthetõ, helyi mûemléki
védettséget élvezõ épület felújítása-bõvítése, majd üze-
meltetése során szerzett tapasztalatokat összegezzük. 
A 220 m2-es épület egy ötszemélyes családnak, háromfõs
irodának, valamint heti rendszerességgel rajztanfolyam-
nak és nyelvóráknak ad otthont. Az épület felújítása so-
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EGY „FENNTARTHATÓ HÁZ” 
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1. kép. Hõszigetelt, felújított utcai

homlokzat részlete

Fotó: Medgyasszay Péter

metszet 2019-2.qxd  4/17/2019  3:31 PM  Page 52



rán a közel nulla energiaigény követelményénél szigo-
rúbb „fenntartható ház” szemléletet követtük. [2] Az
épület több korábbi cikkben megismerhetõ volt. [3] [4]
[5] [6] A projekt díjat nyert az Év homlokzata 2014 pá-
lyázaton. (1. kép)

Eredmények és tapasztalatok

A tapasztalatok bemutatása során elemezzük a tervezett
és a mérésekkel alátámasztott megvalósult állapotra vo-
natkozó adatokat, illetve egyes szerkezeti elemeket, me-
lyeket egyúttal fényképekkel is illusztrálunk.

Számított és mért energiaigény összehasonlítása
Az épület tervezése során 2009-ben többféle energetikai
számítás készült. A 7/2006. TNM rendelet szerint számí-
tott „egyszerûsített” (E) módszer mellett a benapozás és
a fûtési idõ számításával „egyes lépéseiben részletes”
(ELR), valamint hõhíd-szimulációkkal számított vonal
menti veszteségekkel „részletes” (R) módszer szerint is
kiszámítottuk az épület tervezett energiaigényét a Belsõ
Udvar E-P-LCC-LCA számítóval. Az épület hõellátása
alapvetõen biomasszakazánra és napkollektorokra alapo-
zott. Mivel a faelgázosító kazánra vonatkozó teljesít-
ménytényezõt 2012 januárjától a korábbi 1,49-es érték
helyett 1,20 értékkel kell számolni, az eredeti energeti-
kai számítások ezzel az értékkel lettek módosítva. Az
épületrõl 2018-ban dinamikus szimulációs szoftverrel is
készült számítás. [7] A valós energiafogyasztás több év-
re visszamenõleg dokumentált. A tûzifa mennyisége kézi
mérleggel mérve, napi mérések alapján lett összesítve, a
tartalékfûtésként mûködõ gázfogyasztást pedig a szol-
gáltató mérõje dokumentálta. A feltüntetett adatok tûzi-
fánál 15 MJ/kg, gáznál 34 MJ/m3 értékkel lettek kWh
mennyiségre átszámolva. A számított és mért energiafo-
gyasztási eredményeket a táblázat mutatja be.

A táblázat tanulsága, hogy a „közel nulla energiaigé-
nyû” épületek összesített energetikai mutatóra vonatko-
zó követelményértékénél (100 kWh/m2a) minden számí-
tás szerint alacsonyabbra tervezett épület a valóságban
még alacsonyabb energiaigénnyel üzemeltethetõ. A mért
értékhez legközelebb az R-nek nevezett számítási mód-

szerrel számolt érték állt. Kihangsúlyozandó azonban,
hogy az eltérés minimális az ELR-nek nevezett számítási
módszerrel kapott eredményhez képest, amely számítás
azonban nagyságrendileg kevesebb munkával elvégezhe-
tõ (hõhidak részletes szimulációja nélkül). Érdemes to-
vábbá hangsúlyozni, hogy az épületben nem mûködik
hõvisszanyerõs szellõztetési rendszer, a szellõztetés ter-
mészetes úton van megoldva.

Az alkalmazott megoldások közül kiemelt jó példák
A felújítás során megtartott ablakkeretekbe az északi,
utcai fronton mindkét szárny cseréjével, a keleti, belsõ
udvari fronton a belsõ szárny cseréjével új gumitömíté-
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ses, 3-6-4 üvegezésû ablakok lettek beépítve. (2. kép)
Ezen szerkezetek az elvégzett hõhíd-szimuláció, illetve a
téli mérések alapján beváltak, alátámasztják a jelenleg
tervezetben olvasható építési mûszaki irányelvben meg-
fogalmazott mûszaki paramétereket. [8]

A felújított és az új rész talaj felé történõ hõveszteség-
csökkentésének fõ elve az alap melletti függõleges hõszi-
getelés volt. (3. kép) Ezen hõszigetelési mód télen
ugyan némileg kedvezõtlenebb, mint a talajra fektetett
vízszintes hõszigetelés, azonban a nyári belsõ hõmérsék-
let szempontjából jóval kedvezõbb. [9] [10] Több meg-
épült házunkhoz hasonlóan itt is igazolódott, hogy
amennyiben a fûtési nettó energiaigény 40-50 kWh/m2a
értékben tervezett, ez a módszer nyugodtan alkalmazha-
tó. A nyári állapotban a megoldás egyértelmûen pozitív.
Egyéb szerkezeti megoldásokkal együtt (árnyékolás, fal
hõtárolása, külsõ hõszigetelés) az épület földszintjén gé-
pi hûtés nélkül sem ment soha 24 °C fölé a belsõ hõmér-
séklet.

Összességében pozitívnak – bár nem hibátlannak – ér-
tékelhetõ az utcai homlokzat hõszigetelése és az eredeti-
leg vakolatból készült díszítõ motívumoknak az eredeti-

T É M A

54 M E T S Z E T / 2 0 1 9  / m á r c i u s / á p r i l i s

3. kép. Az utcafronton is alap mel-

letti hõszigetelés készült 

Fotó: Medgyasszay Péter

4. kép. A rossz rögzítés miatt

megrepedt, valamint a hibátlan
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vel pontosan azonos egyedi gyártású polisztirolelemek-
kel való pótlása. (Az eredeti anyagot azért nem tudtuk
használni, mert a homlokzatra 15 cm hõszigetelés ké-
szült, amelyre nem lehetett volna elhelyezni a nagy sú-
lyú vakolt anyagot.) Az elmúlt 10 évben csak a nem elég
jó technológiával rögzített felsõ párkányelemek repedtek
meg, a többi elemen nem találhatók repedések. (4. kép)
A polisztirolból készült díszítés építészeti kérdéseket vet
fel, ahogy vélhetõleg 150 évvel ezelõtt a vakolatból ké-
szített álkõdíszek is megosztották a szakmát…

Negatív tapasztalatok

Legfontosabb tapasztalat, hogy alacsony energiájú épü-
leteknél fokozottan törekedni kell a teljes értékû vízzá-
rásra, még akkor is, ha az adott projekt felújítás, így a
falak alatti vízszigetelés nehezen oldható meg. Az ala-
csonyabb fûtési teljesítmény mellett kevesebb levegõ, 
kevesebb pára távozik az épületbõl. Az elmúlt idõben ta-
pasztalható kritikus idõszakokban (24 °C és 65% pára-
tartalom feletti külsõ hõmérséklet) esetenként belsõ pá-
raelszívót kellett alkalmazni a belsõ páratartalom 65%
alatt tartása érdekében.

Nem sikerült kellõ minõségben megoldani az ácstokos
külsõ ajtó megfelelõ minõségû felújítását. Ennél a szer-
kezetnél a szárnyak Z formájú tompa illesztését csak a
szárnyakra szerelt takaróprofilok biztosítják, amelyek 
a gumitömítés ellenére is zavaró mértékben engedik át 
a levegõt. (5. kép)

Konklúzió

Összességében az épület jó példa arra, hogy nehéz ter-
vezési adottságok – szomszédok miatt jelentõs árnyékha-
tás, meglévõ szerkezetek stb. – mellett is már 10 évvel
ezelõtt is megvalósítható volt a „közel nulla energiaigé-
nyû” épületekre vonatkozó, 2021-tõl életbe lépõ követel-
mények jelentõs túlteljesítése, hõvisszanyerõs szellõzte-
tés alkalmazása nélkül is. A számítás során használt egy-
szerûsített módszer eredménye túl messze van a való-
ságtól, a részletes módszer pedig túl sok számítást igé-
nyel. A benapozás és a fûtési idõ számításával egyes lé-
péseiben részletes módszer optimális megoldás a kellõen
pontos és értelmes mennyiségû számítási algoritmusra.

A beruházás felújítási részei összességében 155 000
Ft/m2, míg a bõvítési részek 220 000 Ft/m2 fajlagos költ-
ségbõl valósultak meg. Az alkalmazott megoldások több-
sége beigazolta a tervezési elképzeléseket.

Érdekes tapasztalat továbbá, hogy a választott bio-
massza-alapú tüzelés a 10 évvel ezelõtti, illetve a mai
gáz-fa tüzelõanyag árarányának változása miatt sokat
vesztett gazdasági elõnyébõl. A mai gyakorlatban ugyan-
akkor megjelentek olyan elérhetõ árú gépészeti megol-
dások, amelyek tovább tudnák javítani az épület környe-

zeti és gazdasági elõnyeit (napelemek, hõszivattyúk).
Érdemes azt is megemlíteni, hogy a hazai tûzifa-

eladási gyakorlat (nedves fa árusítása) tovább rontja a
biomassza tüzelés gazdasági hatékonyságát.

A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erõ-
források Minisztériuma által meghirdetett Felsõoktatási
Intézményi Kiválósági Program támogatta, a BME FIKP-
VÍZ tématerületi programja keretében.

Az FK 128663 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fej-
lesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a
FK_18 pályázati program finanszírozásában valósult
meg. 

Medgyasszay Péter
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5. kép. Ácstokos ajtónál tapasztal-

ható légzárási problémák

Fotó: Medgyasszay Péter
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A svédországi Örebro település önkormányzata 2012-ben stratégiát
váltott az ingatlangazdálkodásában, és nyitott a bérbeadási alternatíva
irányába. A „The Gardens” (Kertek) idõsek otthonának megvalósítása
a tervpályázattól kezdve a kivitelezésen át a projekt végleges befejezé-
séig az önkormányzat mint bérlõ, valamint a fejlesztõ és a tervezõk
szoros együttmûködésével zajlott. A kollektív szakértelem több terüle-
ten kölcsönösen elõnyös megoldásokhoz vezetett.

A The Gardens tervezésére az önkormányzat tervpályázatot hirde-
tett, ahol a Marge Arkitekter nyertes mûvét az építés, a bérleti szerzõ-
dés, a létesítménygazdálkodás és az épület tulajdonjogával kapcsolatos
közbeszerzési eljárás anyagaként használták fel. A fejlesztésre, az épí-
tésére és az ingatlan kezelésére vonatkozó szerzõdést az önkormány-
zat az idõsek lakhatásának ingatlanfejlesztése terén széles körû tapasz-
talattal rendelkezõ, ugyanakkor helyileg alapított Skanska Sverige AB-
vel kötötte meg.

Újszerû önkormányzati ingatlangazdálkodás

Örebro 15 éves bérleti szerzõdést írt alá, és befejezését követõen a
projektet eladta egy hosszú távú ingatlanstratégiával, valamint a szoci-
ális szolgáltatások létesítményeinek tulajdonlásában és mûködtetésé-
ben szerzett tapasztalatokkal bíró nyugdíj- és biztosítótársaságnak. Az
épület karbantartását helyi létesítménykezelõ társaság végzi.

A projekt alapértéke annak biztosítása volt, hogy minden ember úgy
élhessen, ahogy szeretne, függetlenül a hátterétõl vagy a jelenlegi kö-
rülményeitõl. Ezen cél elérése érdekében a város egy innovatív gondo-
zási otthonról alkotott víziót állított össze, amelynek kialakítása elõse-
gíti az eredményes gyógyulást, a rehabilitációt, jóllétet nyújt és emel-
lett környezettudatos. Az építészeti kialakításkor a tervezõk mind a
részletképzésre, mind az anyagokra gondos figyelmet fordítottak. Az
újszerû alaprajz megadja a lehetõséget a lakók számára, hogy igény
szerint meg tudják közelíteni a kerteket és a közösségi helyiségeket, és
lehetõvé teszi számukra, hogy akadálytalanul sétálhassanak át az épü-
let közlekedõin és kertjein. A közös helyiségek központi elhelyezkedé-
sûek, hogy csökkentsék a távolságokat és elõmozdítsák a társas kap-
csolódásokat.

Szuverén életterek, kapcsolódási pontokkal

Az épület különbözõ méretû átriumkertekkel áttört, egybefüggõ tégla-
lap alakú, a homlokzat léptékének csökkentésével illeszkedve a befo-
gadott funkcióhoz. A tetõt és a külsõ falakat a fû színárnyalatában
megjelenõ burkolat fedi. A tetõszerkezet több különbözõ léptékû ma-
gastetõbõl áll össze, melyek körbetekerednek az épület körül. A belsõ
homlokzat a belsõ terekbe csatlakozó fapanel burkolat használatával
hat a tapintásra és az egyéb érzékekre. A külsõ falak zöld árnyalatai-
nak és faburkolatának hangulata a fapadlókban, ajtókban, a szõnyeg-
hatást keltõ lapburkolatban, a zöldre festett konyhákban és az apart-
manok ajtaja körül jelenik meg a belsõ térben. Az egyszerû tájékozó-
dás érdekében a lakóegység közös helyiségei a kertek felé üvegezettek,
így a zöld növényzet és a fák is láthatóvá válnak. Ezekben a kertekben
rácsra futtatott növények igazítják a léptéket a második emeleti tera-
szokhoz és a kültéri részekhez.

Minden apartman 35m2 alapterületû, melyben alacsony parapetû
ablakával az ágyból is szép kilátást nyújtó szoba, egy teakonyha, egy
nagyméretû fürdõ és egy kis háztartási helyiség kapott helyet.

A The Gardens kialakításának hátterében azon közelmúltbeli kutatá-
sok állnak, melyek eredményei azt mutatják, hogy az idõsek otthoná-
ban élõk jólléte erõsen korrelál a vonzó kültéri környezettel és a társas

Z Ö L D  O L D A L A K

Méltó idõskor környezettudatosan, természetközelben
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interakciókkal. Abból indultak ki, hogy az apartmanokat a közösségi
terek köré szervezik, ahonnan könnyen megközelíthetõek a szabadtéri
kertek és a közösen használt létesítmények. Ez fokozza az összetarto-
zás és az eseményekben való részvétel érzését azáltal, hogy a lakók, a
személyzet, a rokonok és más személyek között dinamikus szociális
kapcsolódást tesz lehetõvé. Az épület egyedülálló profilja vonzó és be-
fogadó lakókörnyezetet biztosít az idõsek számára. Egy olyan otthont,
ahol mindenki biztonságban, az események részesének és önellátónak
érezheti magát.

Környezetbarát anyagok, zöld minõsítés

A létesítményt a LEED zöld minõsítési rendszer Gold fokozatának
megfelelõen tervezték. A LEED tanúsítási folyamata az épület számos
aspektusát vizsgálja, mint például az anyagválasztást, a beltéri légálla-
potot, az energia- és vízfogyasztást, a helyszín kiválasztását. Alacsony
környezeti hatásuknak és kis karbantartási igényüknek köszönhetõen a
választott anyagok tartósak és fenntarthatók. Például a belsõ udvarok-
ra nézõ faburkolatú homlokzat magas szintû szigetelést biztosít,
ugyanakkor környezetbarát anyag. A tetõ egyes részeit pozsgásokkal
beültetett zöldtetõként alakították ki. A zöldtetõ az esõvíz gyûjtésének
egyik hatékony módja, ahol a növényzet természetes szûrõként mûkö-
dik. A túlfutó esõvizet a belsõ udvarokhoz, a megmûvelt termõágyak-
hoz és a környezõ rétekhez vezetik el. A projekt növénykialakításában
gazdag változatossággal keverednek a fák, dísznövényültetvények és

gyógynövények rétegei, melyek a kertek vízjellemzõivel együtt termé-
szetes élõhelyet kínálnak a rovarok és madarak számára. Ez hozzájárul
a helyi terület biodiverzitásának fenntartásához, illetve gazdagabb él-
ményt kínál az otthon lakóinak. A számtalan környezetbarát megoldá-
son és anyagválasztáson túl a The Gardens célja, hogy megkönnyítse
az élelmiszer-hulladék elkülönítését, az újrafeldolgozást és az energia-
hatékonyságot.

Szolgáltatások széles skálája

Az idõskorral és a gyakori betegségekkel gyakran együtt jár az elmagá-
nyosodás és a társadalomtól való elszigetelõdés. A The Gardensben a
befogadás érzetét teremtették meg azzal, hogy a bejárat és a lobby kö-
zelében nagy aktivitású központi területeket alakítottak ki az energizá-
lás érdekében. Ez a közös terület a napi tevékenységek központja, itt
találhatók a postaládák, a fodrászat, a lábklinika, az étterem és a kon-
ferenciaterem. A hely ingerek forrása, amelyet mindenki felkereshet,
ahol társaságra találhat és kontaktusba léphet másokkal. Van itt játék-
terület, újságos állvány és friss kávé. A második emeleten közös téli-
kert és kapcsolt teakonyhák vannak a közös tevékenységek, pl. jógaóra
vagy születésnapi ünnepség számára. Az étteremben készített ebédet
és vacsorát a részlegek közös étkezõjében vagy szükség esetén az
egyes apartmanokban szolgálják fel. A kertben szabadtéri edzõterem is
található, amelyet önállóan is vagy fizikoterapeuta segítségével lehet
használni. 

Marge Architects (Marge Arkitekter AB)
fotó: Johan Fowelin 

Projektadatok

Ingatlanfejlesztõ: Skanska Sverige AB

Építészet: Marge Arkitekter és LAND Arkitektur (tájépítészet) 

Egyéb résztvevõk: Örebro város önkormányzata mint bérlõ, SPP

Fastigheter AB ingatlantulajdonos

Befejezés: 1. ütem – 2016 (2. ütem – 2017. június)

Bruttó alapterület: 8723 m2

Telekterület: 14 604 m2

Apartmanok száma és mérete: 81 darab egyágyas, 35 m2-es apartman

Szobák árkategóriája: 587 USD / hónap / apartman, ami tartalmazza az

étkezést, takarítást, ápolást és gondozást, valamint a szervezett tevékeny-

ségeket
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Az Új Közlekedési Múzeum

Eredményt hirdettek az Új Közlekedési Múze-
um építészeti tervpályázaton. A pályázatra
több világhírû, múzeumépítészetben jártas
építészirodát (többek között BIG, David
Chipperfield Architects, Eisenman Architects,
Foster + Partners, Schmidt Hammer Lassen
Architects stb.) hívtak meg a szervezõk, de
más építészirodáknak is lehetõségük volt
önállóan jelentkezni. Összesen 13 magyar és
külföldi iroda adta be pályamûvét, melyek kö-
zül a neves szakemberekbõl álló bírálóbizott-
ság a Diller Scofidio + Renfro építésziroda
tervét találta a legjobbnak. Az iroda több kul-
turális épülettervezési tapasztalattal rendelke-
zik, a New York-i Modern Mûvészetek Múzeu-
ma (MoMA), a Lincoln Center bõvítése és fel-
újítása, a Los Angeles-i Broad Galéria és a
bostoni Kortárs Mûvészetek Intézete az iroda
leghíresebb múzeumépületei. 

Az Új Közlekedési Múzeum tervezése meg-
határozó változtatásokon ment keresztül az
elmúlt években, ami alapján a jelenkor város-
építészeti, múzeumtervezési elvei is nyomon
követhetõek. Az elsõ elképzelések szerint a Li-
get Budapest Projekt keretében, az eredeti he-
lyen, az 1886-os millenniumi kiállításra terve-
zett, Pfaff Ferenc által jegyzett romantikus-ek-
lektikus épület visszaállítása lett volna a mú-
zeum régi-új otthona. A kiállítandó nagy jár-
mûveknek azonban nem volt megfelelõ a több
mint 100 éves épület struktúrája. Az épület
elhelyezkedése, így a mûtárgybeszállítás sem
volt ideális, ezért a múzeumnak új helyszínt
kerestek. A kõbányai volt Északi Jármûjavító
jó választás, mivel a terület közvetlen vasúti

kapcsolattal rendelkezik, az épület jelenleg ki-
használatlan, barnamezõs területen helyezke-
dik el. A fejlesztés a környezetre is erõs hatá-
sokkal bírhat, elindíthatja a teljes terület meg-
újulását. Az épület autentikus közlekedéstör-
téneti jelentõségû, védett ipari mûemlék, ka-
raktere, szerkezete, falai magukban hordoz-
zák a közlekedéssel kapcsolatos emlékeket.

Egy múzeum épülete már rég nem csak a
kiállítótereirõl szól. A szükséges múzeumi
háttérmunka helyének biztosítása az Új Közle-
kedési Múzeum esetén is meghatározó szem-
pont volt. Az épületben több mint 600 nagy-
jármûvet kell majd raktározni, és az ehhez
szükséges restaurálási bázist kell megteremte-
ni. Az elsõ díjas pályamû szerzõi a kiállítóte-
rek köré több szinten helyezték el a jármûrak-
tárakat. Az itt elhelyezett közlekedési eszkö-
zöket – a régi jármûjavító futósínjén megidéz-
ve – egy napi kiállítótérként is mûködõ elosz-
tótérben lehet mozgatni. A szerkezet segítsé-
gével az egyes jármûvek könnyen a kiállítóte-
rekbe szállíthatók, és így bemutathatók. A
múzeumi szakkönyvtár, a dokumentációs köz-
pont, az irodák és az üzemeltetés helyiségei
szintén a kiállítóterek körül kaptak helyet,
melyeket egy galériaszintrõl lehet elérni. Ez a
szint a látogatók számára is elérhetõ, ezáltal
biztosítva a háttérfunkciók szerves integrálá-
sát a múzeum mûködésébe, egyben ez az

emelt szint más perspektívából is bemutatja a
közlekedési eszközöket. Méretének köszönhe-
tõen a meglévõ Dízelcsarnok alkalmas a ha-
talmas mûtárgygyûjtemény raktározására, a
letámasztás nélküli nagy fesztávú épületszer-
kezet ideális a jármûvek bemutatására, és a
terv elrendezése optimális belsõ mûködést és

külsõ logisztikai megközelítést biztosít a mú-
zeumi mûködés számára. 

A jelenkor múzeumépítészetében alkalmaz-
kodni kell a felgyorsult világhoz és az embe-
rek információellátottságához. A múzeumok-
nak versenyezni kell más szabadidõs tevé-
kenységekkel, a kiállított tárgyakat már kellõ-
en attraktívan, izgalmasan és többlettartalom-
mal ellátva szükséges bemutatni. Nem elég
csupán száraz információkat átadni a kiállított

tárgyakról. Különösen igaz ez a közlekedési
múzeumokra, ahol az önmagukban is esztéti-
kai tartalommal rendelkezõ jármûveket szín-
padképszerûen, szcenikai eszközökkel, gya-
korta hang- és fényhatásokkal lehet még lát-
ványosabbá tenni. Diller Scofidio + Renfro
ezt a hatást már a múzeum bejáratánál, a -1.
szintre süllyesztett elõcsarnokban alkalmazza,
ahol a kiállítóterekbõl kitolva, a látogatók feje
fölé úsztatva, üveg kubusokban helyeztek el
közlekedési eszközöket. A kortárs építészet
elemei mint kihúzott fiók jelennek meg a tör-
téneti épület struktúrájában, ikonikus téri
helyzetet teremtve. Az épület az érkezés teré-
re kortárs, jelképszerû épületrésszel fordul.
Olyan hozzáépítés jön létre, mely építészeti
értelemben is pozicionálja az épületet, ezzel
is népszerûsítve az intézményt.  

A múzeumi koncepció szerint a jármûveket
technológiai jellegû bemutatásuk mellett szo-
ciális, társadalmi kontextusukkal együtt, Ma-
gyarország történelmével összefüggésben kí-
vánják bemutatni. Így remélhetõleg a látoga-

T E R V P Á L Y Á Z A T O K

Tervpályázatok

1

2

3

1–3. Új Közlekedési Múzeum – Diller Scofidio + Renfro, elsõ díjas

pályamû
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T E R V P Á L Y Á Z A T O K

tók jobban meg fogják érteni a közlekedés
történetének mozgatórugóit, a közeljövõ vál-
tozásait, és szélesebb körben kínál számukra
élményt a múzeum.

A múzeumban megtalálhatóak lesznek a
mai kor igényei szerinti szolgáltatások, konfe-

renciaterem, étterem, kávézó-büfé, pihenõte-
rületek, múzeumpedagógiai termek, ajándék-
bolt és kültéri kiállítóterek is, amelyek integ-
rálása az épület struktúrájába és a múzeumi
mûködésbe még késõbbi tervfázisok feladata
lesz. A múzeum szakemberei remélhetõleg

gazdag és mai programokkal, eseményekkel
töltik meg az épületet, amely így példaértékû
kulturális beruházás lehet Magyarországon.

Burián Gergõ

4. Garden City Modell városépítészeti terv, Göteborg, Svédország – 

Henning Larsen, elsõ díjas pályamû 

5. Kulturális Központ, Stavanger, Norvégia – Ghilardi+Hellsten and Karres en

Brands, elsõ díjas pályamû 

6. Új campusépület, University of Zurich, Svájc – Herzog & de Meuron, 

elsõ díjas pályamû

7. Robot Tudományos Múzeum, Szöul, Dél-Korea – Melike Altinisik Architects,

elsõ díjas pályamû

8. Naturpark Amager, Koppenhága, Dánia – Moller & Gronborg és ADEPT, 

elsõ díjas pályamû

Amikre érdemes figyelni

közeledõ határidõvel leadható 

pályázatok: 

Egri Járási Hivatal épülete tervpályázat

beadási határidõ: 2019. 04. 23.

Pachacamac Park, Lima, Peru

beadási határidõ: 2019. 04. 25.

Gauja Nemzeti Park gyalogoshíd, Lettország

beadási határidõ: 2019. 06. 11.

Vilnius nemzeti koncertterem

beadási határidõ: 2019. 06. 25.
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Képenként – válogatás a közelmúlt pályázati terveibõl:

4

5

6

7

8

metszet 2019-2.qxd  4/17/2019  3:32 PM  Page 59



A 16. Nemzetközi Építészkongresszust 2019.
március 8-án a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem nagy sportcsarnokában, a Ludovika Aré-
nában tartották, „Keletiek Nyugaton – nyuga-
tiak Keleten„ témakörben. A kongresszust a
Metszet folyóirat kiadója, az Artifex Kiadó
rendezte a Magyar Építõmûvészek Szövetsége
támogatásával. Csanády Pál fõszerkesztõ üd-
vözölte a több mint 800 résztvevõt. A tavalyi
létszámnál lényegesen többen voltak, de elfér-
tek az Arénában. 

Elõször dr. Koltay András, az egyetem rek-
tora, az esemény házigazdája köszöntötte a
megjelenteket. Majd Füleky Zsolt építészeti és

építésügyi helyettes államtitkár üdvözölte a
kongresszust és megnyitotta azt. Bejelentette,
hogy az ország 3200 településén elkészültek a
településképi arculati kézikönyvek, és a mû-
emlékvédelem ügye az építészetért felelõs he-
lyettes államtitkársághoz került. Krizsán And-
rás, a MÉSZ elnöke köszöntötte a visegrádi
négyek, a magyar mellett a cseh, lengyel és
szlovák építészszövetségek vezetõit a kong-
resszuson. Idõközben megérkeztek az Építé-
szek Nemzetközi Szövetsége (UIA) képviselõi.
Nikos Fintikakis, az UIA II. Régió alelnöke ja-
vasolta, hogy a részt vevõ országok hozzanak
létre állandó együttmûködést. Serban

Tiganas, az UIA fõtitkára az elnök üzenetét
hozta, valamint a Nyugat és a Kelet találkozá-
sáról szólt. 

Emiel Lamers holland építész – aki a kong-
resszus témáját meghatározta és az öt elõadót
kiválasztotta – bevezetõjében Sicsiacsuang tíz-
milliós kínai település egyik épületét vetítette
ki, amely felerészben a pekingi Ég temploma
körépületét formázta, másik felében a wa-
shingtoni Capitolium jelent meg. A Kelet és
Nyugat problémakezelése közötti különbségre
mutató ábrája szerint a problémákat jelképe-
zõ kerek ponton a nyugatiak átgyalogolnak, a
keletiek pedig megkerülik a gondot – a cipõ-
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Keletiek nyugaton – Nyugatiak keleten  
Építészkongresszus 2019K
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talpak nyomai errõl árulkodnak. Lamers
Amszterdamból jött, az A10 folyóirat szer-
kesztõjeként 4 évet élt Magyarországon.
Könyvet írt a 21. század magyar építészetérõl
21 projekt fényében. Kéttornyú templomokat
mutatott a világ négy tájáról: Michiganbõl, az
USA-ból, Tilburgból, Hollandiából, a budapes-
ti Árpád-házi Szent Erzsébet-templomot, és
negyedikként Vietnamból egy templomot –
valamennyi szakrális épület jellemzõ volt épí-
tési helyére. Lamers végül az elõadók projekt-
jeit harangozta be. 

Az elsõ elõadó, Ben van Berkel az
UNStudióból, Amszterdamból érkezett. A Lon-
don Art College-ban végzett belsõépítészként.
Az utóbbi 30 évben 80 épületet tervezett.
2008-ban a Mercedes-Benz Múzeumot Stutt-
gartban, amely dupla hélixet formál. A látoga-

tók lifttel felmennek a 3. szintre, és a csavart
rámpán sétálnak le a földszintre, miközben a
mozgást intenzíven élik át. Az UNStudiónak
irodái vannak Amszterdamban (1988), Sang-
hajban (2006), Hongkongban (2014) és
Frankfurtban (2018). Van Berkel projektjei
közül az elsõ: Melbourne, két csavarodó, egy-
mást átkaroló magasház, a homlokzatokon
zöld növényekkel. Frankfurtban az elhanya-
golt, régi városcentrumban a Brexit után Lon-
don helyett új Európa-központ kialakítását
tervezték, felfelé egyénien karcsúsodó épüle-

tekkel. 15 éve a rotterdami kikötõben egyár-
bócos hidat építettek, amely a fejlõdés elõ-
mozdítójává vált. Mellette sorra nõttek a na-
gyobbnál nagyobb raktárak. Az ott dolgozó
emberek, halászok imádták az új létesít-
ményt. Egyikük a hátára tetováltatta a híd ké-
pét. A nemzetközi tervpályázaton a budapesti
Duna-hídra I. díjat nyertek. Kétpilonos megol-
dás, elvében a rotterdami tükrözésével állítot-
ták elõ. Oldalirányban a pilonok kifelé dõl-
nek, szembõl jellegzetes hangvillaformát mu-
tatnak, ahol a szárak felül csak vékony szálak-

kal kapcsolódnak. Méretei: hossza 500 méter,
fõ fesztávja a mederpillérek között 220 méter.
Középen kétvágányú villamos, 4 autósáv, 2
biciklisáv és két gyalogosjárda teszi ki a ke-
resztmetszeti részt. Van Berkel T. S. Eliot
London Bridge-rõl szóló (The Waste Land – a
szerk.) versét ajánlotta olvasásra, amely a hi-
dak dicséretérõl szól. A szingapúri egyetem
épületeinél elrejtették a felvonókat, hogy a di-
ákok és az oktatók egészségesebben éljenek,
többet mozogjanak, és találkozva ismerkedje-
nek egymással. Oslóban úgy fejlesztik az út-
hálózatot, hogy 2025-ben már csak elektro-
mos autók közlekedjenek a városban, de azok
is a városközpont két szélén létesített emele-
tes garázsokban parkoljanak le, töltõdjenek
föl, miközben vezetõik a központ gyalogosút-
jain sétálnak az üzletek és vendéglátóhelyek
sora elõtt. Az átvezetõ autópályák területének
megtakarításával pedig nagy számban lakáso-
kat lehet építeni. Van Berkel Lyric Theatre
Hongkong ismertetése a Metszet 2019/1. szá-
ma 30–33. oldalán olvasható. 

Zoboki Gábor magyar építészként, elegáns
kockás öltönyében megjelenésében is kiemel-
kedett az elõadók közül. Elõadása vibráló és
szellemes volt. Irodájával a Müpa alkotóiként
olyan hangversenytermet hoztak létre, amely

a magyar építészet utóbbi ötven évének nagy
adóssága volt. A süllyeszthetõ mennyezeti ele-
mek révén hangversenyterme prózai elõadá-
sok tartására is alkalmassá tehetõ. 2008-ban a
18 milliós Sencsen városából 40 fõs delegáció
érkezett hazánkba azzal, hogy odahaza a Mü-
pához hasonló kulturális központot kívánnak
felépíteni. A polgármester elmondta, hogy
nem akarnak angolszász tervezõket. A terve-
zés elõtti egyeztetõ megbeszélések sok utazást

igényeltek a helyi körülmények megismerésé-
ért. A metropoliszban 5 millió gyerek él, kö-
zülük 2 millió zongorázni tanul, ezt ki kell
szolgálni. Nem 5000 fõs nagytermet, hanem
300 fõs bábszínházat terveztek. A tervezés,
majd az építés még abban az évben megkez-
dõdött, és 2014-ben átadták az épületet. Ter-
veztek Saigonban (Vietnam) is egy új
kultúrközpontot. A Nemzeti Táncszínházat a
Millenáris Parkban a Metszet 2019/1. száma
a 34–39. oldalán mutatta be. Végül Leyla
Gencer operaénekesnõ áriáját hallhattuk a
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Köszönettel tartozunk Neked az immár ha-

gyományosan flottul, gördülékenyen és re-

mekül megszervezett konferenciáért. Ami

újdonság volt az eddigiekkel szemben, a

rendkívül nagyszámú részvétel, aminek kö-

szönhetõen hivatásrendünk számos képvi-

selõjével volt alkalmunk találkozni, és leg-

alább szót váltani, a kapcsolatokat fenntar-

tani, elmélyíteni, és újakat kötni. Jó volt kite-

kinteni, hogy mi történik körülöttünk a

„nagyvilágban”, és látni magyar – és térségi

– építészeket dolgozni szerte a Föld kere-

kén. Nemcsak hasznos újításokat, szép dol-

gokat láttunk, de megismerkedhettünk az

elõadók problémáival is. Igazán hasznos, fel-

töltõdésre alkalmas napot tölthettünk el a

kongresszuson.  Szende Árpád

Nagyon szépen köszönöm a lehetõséget,

hogy idén is részt vehettem Veletek a kong-

resszuson! Hatalmas motivációval tértem is-

mét haza, a tavalyi is nagyon szuper volt, de

ez a mostani erõsen rákontrázott... Le va-

gyok nyûgözve :) Gratulálok a szervezéshez!

Jó pihenést kívánok! Köszönettel: M. Berna-

dett 

Ben vav Berkel 

Füleky Zsolt

Zoboki Gábor
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Milánói Scalából, majd Zoboki az Operaház
felújítását ismertette. 

Špela Videcnik (OFIS Arhitekti) szlovén
építész Ljubljanából érkezett, Rok Oman épí-
tésszel dolgozik együtt. Szlovénia kis ország,
mindössze 2 millió lakossal, de szép tenger-
partjai és havas hegyei vannak, és építészeti
hagyományai is: például a jellegzetes, faszer-
kezetû szénaszárító hodályok. Az OFIS
Arhitekti irodája is kicsi. Elsõ munkájuk 15
éve egy városi múzeum bõvítése volt. Tájba il-
leszkedõ kápolna következett, majd egy kö-
zösségi tér, mely olyan, mint egy földre szállt
ûrhajó, amint a talajszint felett lebeg. Nem-
zetközi sikerük Fehéroroszországban a Bate
Boriszov labdarúgó-stadion, amelyet a mari-
bori csapatnál tett látogatás után kértek a fe-
hérorosz sportvezetõk, a szlovén stadion min-
tájára. De Videcnik és Oman azt mondták, a
tervet a helyhez kell igazítani. A fenyõfák kö-
zött, az erdõ közepén áll a stadion, melynek

lelátóit beburkolták, de a héjon nagyméretû,
amorf alakú nyílásokat hagytak, hogy ezeken
a lyukakon keresztül be lehessen látni a stadi-
on belsejébe. Az arénában a nézõtér fûthetõ.
Párizsban egy 11 m keskeny, hosszú telekre
többemeletes Basket (Kosár) apartmanházat
terveztek. Egyik oldalán új villamosvonal ha-
lad, másik oldalán a remíz van, tetején foci-
pályával. Ezért a ház két homlokzata nagyon
különbözõ. A villamosvonalra fából lodzsákat
szerkesztettek, a labdarúgópálya felé nyitott

folyosókat kilátóteraszokként alakították ki.
Ezekrõl a tervekrõl a Metszet 2019/1. száma
38–41. oldalán olvashatnak. Extrém klímá-
ban, a spanyol sivatag közepén egy üvegbõl
konstruált házat hoztak létre, amiben általá-
ban légkondicionálás nélkül, csak függönyök-
kel is biztosítható a komfort. A tetõ csupán az
üvegtáblákra támaszkodik, minden tartóosz-
lop elhagyásával. A kinti 50 °C mellett bent
28 °C-ot mutat a hõmérõ. Alpesi házat is ké-
szítettek fából a Kanin-hegyre 1300 kg
összterheléssel. Ennyit bír ugyanis a szlovén
katonai helikopter, amelynek a sziklás hegy-
csúcsra kellett emelnie a házikót. Nem volt
könnyû mutatvány. Elõször ugyanis köd ülte
meg a tájat, másodszor turbulencia keletke-
zett, a faház forogni kezdett. A harmadik ne-
kifutás végül sikeres lett. Egy másik alpin-
házat (Skuta néven) – szintén faszerkezettel –
három egységbõl, három tetõformával tervez-
tek, és egy hegytetõn állították fel. Videcnik
és Oman Manilában az építészoktatásban is
részt vesznek.

Ebédszünet után Junya Ishigami (Isigami
Dzsunja) japán tájtervezõ építész elõadása kö-
vetkezett. Tokióból érkezett, öt projektet mu-
tatott be. Elõadóterem a Groot Vijversburg
parkban, 18. századi mûemlék épülettel. 

A park bejáratától íves üvegfolyosó vezet a tó
partján az épülethez. Egy másik ösvény talál-
kozásánál háromszögû kiteresedés ad helyet a
sorban felállított székeknek. Hotel és park ki-
alakítása volt a következõ feladat
Tochighiban (Tocsigi). Az erdõt áttelepítették
egyik helyrõl a másikra, mert helyén tudták a
szálló bõvítését megtervezni. Az erdõ új he-
lyén, a fák között kis medencéket alakítottak
ki, a medencéket csövekkel összekötötték,
majd a közeli folyó vizével töltötték fel azo-
kat. Mindössze két olyan monstrum gép dol-
gozik Japánban, amivel ezeket a faáttelepíté-
seket meg tudták oldani. Ezt a projektet a
Metszet 2019/1. száma a 46–49. oldalán köz-
li. Következõ bemutatott projekt a KAIT mû-
helyépület 45×45 méteres méretben. Az alá-

támasztás karcsú oszlopokkal történt, elszór-
tan, mintha egy erdõben lennénk. A fatörzse-
ket imitáló támaszok között a berendezés az
eltérõ munkákhoz igazodva mindig átcsopor-
tosítható. A videón az látszott, hogy a mûhe-
lyen átjárók általában egy megszokott csapá-
son haladnak, két kiemelt oszlop között ritkán
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Dear Pal, thank you also again for the invita-

tion. I also enjoyed the event very much

congratulation about organisation also from

my side. It was a great mix of speakers and

amazing the number of interested public. 

Best Regards Špela Videcnik

A pénteki konferenciához gratulálok, színvo-

nalas volt és jó, hogy egy olyan eseménnyé

vált, ahol rengeteg régi kollégával tudunk

találkozni. Köszönjük a lehetõséget,

N. Tamás

Emiel Lamers

Spela Videcnik

^ ^

^

^

^ ^

^ ^

^
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mennek át, de akadnak, akik elbóklásznak
más irányokba is. Egy Junya Ishigami által
tervezett kápolna 30 méter mély völgyben áll
majd Santungban (Kína). Az épület íves alap-
rajzú, követve a völgy vonalát. Bejárata mind-
össze 1,3 m széles, a padoknál a kápolnatér
szélessége 5 m-re nõ. Az épület magassága 45
m, a völgybõl jelentõsen kiemelkedik. Sima
falfelülete betonból lesz. Egészen különleges
a Japán déli részére, Yamaguchiba
(Jamagucsi) tervezett ház és étterem. A talaj-
ból kibányásztak amorf alakú lyukakat, majd
színültig kiöntötték betonnal. Amikor a beton
megkötött, a betontömbök közötti földet váj-
ták ki. Az így keletkezett üregekbõl lesznek a
lakás és étterem helyiségei, várhatóan ez év
szeptemberében. Szintén Kanagavába, a mû-
helyépület közelébe készít Ishigami többfunk-
ciós csarnoklefedést 110×70 méteres méret-
ben, 12 mm vastag acéllemezbõl, amelyen
oblongum formájú bevilágító nyílások lesz-
nek, belmagassága 2,3 méter (illetve télen na-

gyobb, nyáron kisebb a hõmozgás miatt). Az
acéllemez lehajlik, így a nagy méret miatt
nem lehet teljesen átlátni a teret. 

Asako Yamamoto (Jamamoto Aszako) az
Aphaville Architects Kiotóból érkezett építé-
sze. Kiotó 794-tõl a császári Japán fõvárosa
volt, ma is sûrû beépítésû metropolisz. A tel-
kek általában igen keskenyek. Ide kell tervez-
ni a házakat. Yamamotóék ablakháza 3,75
méter széles telken áll. Két oldalán két há-
romszögû bemetszéssel tudnak napsugarat,
fényt csempészni az épületbe. Másik épülete

saroktelken 45 fokban kapcsolódó két szár-
nyat formál. A tetõn keskeny ék alakú bevilá-
gító nyílások helyezkednek el, a belsõ terek
így jutnak fényhez. Nyáron a nap meredeken,

87°alatt süt, télen laposan, mindössze 35°
alatt. Az acélszerkezetû ház 125×125 mm-es
pilléreken nyugszik. Suzuka város temploma
elsõsorban a Honda autógyár dél-amerikai,
hitüket gyakorló katolikus vendégmunkásai-
nak épült. A templom alatti teljes területen
parkoló van, mert ha a hívek nem tudnak par-
kolni, nem járnak templomba. A Kójaszan
vendégház faszerkezetû épület, eltérõ belma-
gasságokkal és helyiségszélességekkel. Ezt a
projektet a Nisiodzsi városi házzal a Metszet
2019/1. száma a 42–45. oldalon hozza. Itt az
elõadó hivatkozott Kisho Kurokawa
(Kurokava Kisó) 1972-es Nakagin Kapszula
tornyára, ahol az egyszemélyes lakókapszulák
rendszerét dolgozta ki a neves japán építész.
A fából készült Kizunaya Mûvészház (Kiotó)
mûterem, kiállítótér és lakás egy épületben. 
A kiállítótér svájci építész közremûködésével
készült. Befejezésül az elõadó videót vetített:
táncperformanszot láthattunk kis csengõk csi-
lingelõ hangjaira, papírtáblák közötti térben. 

A délutáni kávészünet után Timon Kálmán
aranydiplomás építészmérnök az önzetlen
magyar mecénások és kiváló szellemi alkotók
tevékenységének elismerésére 2009-ben alapí-
tott Sivatagi Kõrózsa díjat adta át a 2019. évi
kitüntetettnek, Nagy Bálint építészmérnök-
nek, a Fuga Budapesti Építészeti Központ mû-
vészeti vezetõjének, aki a központ tízéves
eredményes mûködtetéséért érdemelte ki a
díjat. Az elsõ tíz év díjazottainak neve a te-
remben felállított molinón volt olvasható. 

A kongresszus záró elõadását Skardelli

György, a Közti építésze tartotta. Õ és irodája
készítette a kongresszus helyszínéül szolgáló
nagy sportcsarnokot, amelyet részletesen be-
mutatott. Az épület alatti átjáró fórum is egy-
ben, a keleti kapu folytatása. Ettõl délre az
uszoda, északra a labdajátékok tere és egy be-
melegítõ terem helyezkedik el. A második
emeletrõl a lelátókat lehet megközelíteni. 
A labdajátékok terében három kosárlabdate-
ret lehet egyszerre egymástól leválasztani. A
fórumon lapos padokat helyeztek el, amelyek
kicsiben a sportcsarnok tömegét idézik, az
aszimmetrikus nyílással. A csarnok homlokza-
ta elõtt párosan állított, elágazó fatörzsekre
emlékeztetõ oszlopokat terveztek, amelyek
zölddel történõ befuttatása még kezdeti stádi-

umban van. A Ludovika klasszicista fõépületét
Pollack Mihály tervezte, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem oktatási épülete, amelynek nagy
elõadótermében a 2018. évi kongresszust ren-
dezték meg, valamint a kollégium a Finta Stú-
dió munkája. Az újonnan átadott épületek kö-
zött a lovardát Zoboki Gábor és irodája jegy-
zi. Az elõadás után a résztvevõk több csoport-
ra osztva megtekintették a sportcsarnokot és
az uszodát, a lovardát és az istállót, a lõteret
(biztonsági okokból csak kívülrõl), a Rendé-
szettudományi Kar épületét és a rekonstruált
parkot. 

A kongresszuson 11 építõipari cég állította
fel standját, ahol a legújabb technikai megol-
dásokról tájékozódhattak a résztvevõk. (A cé-
gek: Agrob Buchtal képviselet, Fischer Hungá-
ria Bt., Xella Magyarország Kft., Top Trade
Kft., Hörmann Hungária Kft., Slate Design
Kft., Saint-Gobain Construction Products Hun-
gary Kft. – Rigips Divízió, Dell Emc és az
Autodesk képviselete, Alukönigstahl Kft.,
Velux Magyarország Kft., Terc Kft.) 
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Köszönettel adózunk Önnek és az Artifex Ki-

adó Kft. kollégáinak a sorozatos építészto-

vábbképzõk megrendezéséért.

Nemcsak szakmailag, de emberségbõl faka-

dó tettel, odaadással kapunk tájékoztatást

ezeken az elõadásokon. Jómagam és sok

szakmabeli társam véleményét tolmácsolom

Önök felé. […] Élmény számunkra minden

továbbképzési elõadás. Köszönjük szépen!

Sok-sok kolléga nevében tisztelettel:

Gy. Erzsébet

Nagyon tetszett a teljes program, nagyon

hasznos volt. Érdekes volt a más területeken

(más világban) végzett tervezõi munkák és

megvalósult létesítmények megismerése.

Rendkívül jó volt az egyetemi terület befeje-

zésként beiktatott, tervezõi segítséggel tör-

tént bemutatása. Többen sok új, eddig is-

meretlen területtel, létesítménnyel ismer-

kedhettünk meg. F. Irén

Junya Ishigami

Asaki Yamamoto
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Gyukics Péter fotómûvész úgy fogalmazta
meg célját, hogy az 1945 utáni magyarországi
keresztény templomok legújabb építészeti tö-
rekvéseit kívánja bemutatni. A kiállítás I. ré-
szét a Magyar Építõmûvészek Szövetsége Kós
Károly termében 2019 februárjában Beke
László mûvészettörténész nyitotta meg.
1945–1989 között 250 templom épült ha-

zánkban, 1989–2001 között pedig 265 új
templom készült el. A mûvész további célja a
2001–2018 között épült templomok képi fel-
dolgozása. A kiállítást a Magyar Mûvészeti
Akadémia támogatta. A folytatáshoz még meg
kell teremteni az anyagi lehetõségeket.

A kiállításon szerepelt mintegy ötven kép-
bõl hetet választottam ki. 

Kisfalud evangélikus temploma Gyõr-
Moson-Sopron megyében. Kisfalud 750 lako-
sú kisközség Kapuvártól 10 km-re délre. Pazár
Béla építész elsõ templomát itt építette meg
egy meglévõ harangtorony mögé. 1992–1997
között készült el fa tetõszerkezettel.

2016. szeptember 2-án Veres András gyõri
megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferen-
cia elnöke mutatott be ünnepi szentmisét a
kapuvári Sarlós Boldogasszony-templomban a
templom felszentelésének 25. évfordulója al-
kalmából. Az 1991. szeptember 12-én felszen-
telt templom terveit Jáky György gyõri épí-
tész, festõmûvész készítette. Alaprajza sarlóra
emlékeztet, külsõ formájában a Szûzanya öle-
lésre kitárt karjait jeleníti meg. A torony a
templom tömegébõl kanyarodik az ég felé.

A kozármislenyi Assisi Szent Ferenc Beteg-
ápoló Nõvérek Flüei Szent Miklós-templomot
Viczencz Ottó pécsi építész tervei alapján
1993-ban kezdték építeni, Bali Katalin M.
Kapisztrána nõvér, a rend akkori elöljárója

kezdeményezésére. A kivitelezést Eördögh Ist-
ván építész irányította. Josef Eberli svájci plé-
bános segítségével gyûjtött svájci adományok-
ból 3 év alatt épült fel. 1996-ban szentelték
fel. Eberli országa védõszentjének tiszteletét
kívánta minél jobban elterjeszteni, a templo-
mot ezért nevezték el Flüei Szent Miklósról. 
A gótikus reminiszcenciákat hordozó, faszer-

A K T U Á L I S
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kezetû templom szokatlan megvilágítását a végfalon megjelenõ üveg
diadalív és a tetõgerincen végighúzódó ablaksáv adja. Kozármisleny
6000 lakosú kisváros Baranya megyében, Pécstõl délre.

A Magyarországi Metodista Egyház budapesti temploma a III. ke-
rületi Kiscelli utcában található. Szerkezeti megoldása egyedi meg-
formálást biztosít a belsõ térnek. Dankó Zsófia építész tervezte.
1999-ben épült fel.

A kiskunmajsai Keresztelõ Szent János római katolikus kápolnát
az 1956-os forradalom mártírjainak emlékére építették. Pongrácz
Gergely számára tervezte Csete György Kossuth-díjas építész, a
nemzet mûvésze. A fehérre meszelt tornyon az apró lyukak a lövé-
sek nyomát mutatják. 

Nagydobsza Szent István király római katolikus templomát Török
Ferenc Kossuth-díjas építész, a nemzet mûvésze tervezte 1975-ben.
A téglafalas épület félnyeregtetõvel fedett, faszerkezettel készült.
Nagydobsza 620 lelkes község Baranya megyében, Szigetvártól nyu-
gatra. 

A sopron Árpádházi Szent Margit római katolikus templomot
Bognár István plébános építtette, vezetõ tervezõ Supka-Kovács Ta-
más építész. 2015-re készült el. A templom terét a talajba süllyesz-
tették be, a palával fedett tetõ úgy illeszkedik a hegyoldalba, mint
egy teknõc páncélja.

A bemutatott hét templom mindegyike újszerû megoldásaival tû-
nik ki.

Timon Kálmán

1. Kisfalud, evangélikus templombelsõ

2. Kapuvári Sarlós Boldogasszony-templom külsõ képe

3. Kozármisleny, Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nõvérek Flüei Szent Miklós-temploma, enteriõr

4. Magyarországi Metodista Egyház budapesti temploma, templombelsõ 

5. Kiskunmajsa, Keresztelõ Szent János római katolikus kápolna az 1956-os forradalom mártírjai-

nak emlékére

6. Soproni Árpád-házi Szent Margit római katolikus templom külsõ nézete

6
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P i l k h o f f e r  M ó n i k a :  

L a n g  A d o l f  é p í t é s z  m u n k á s s á g a

A Terc Kiadó 2017-ben jelentette meg
Pilkhoffer Mónika: Lang Adolf építész mun-
kássága címû könyvét. A kötet bevezetõvel
kezdõdik, aztán historiográfiai fejezet és a
források következnek. Lang Adolf 1848-ban
Prágában született. A bécsi Politechnikumban
Heinrich von Ferstel tanítványa volt, majd
maga is ott tanított. 1872 körül jött Budapest-
re, s a Pesti Építõtársaságnak (Pester
Baugesellschaft) lett fõépítésze (Chef-
Architektje). A szépségérõl és szellemességé-
rõl ismert Ágai Adolfné elvált férjétõl és
1879-ben Lang Adolf felesége lett. Egy leány-
gyermekük született, Emma. A hátsó oldal
fülszövege szerint „Lang Adolf épületeivel Há-
gától Bukarestig számos városban találkozha-
tunk. Budapesten még egy negyedszázadot
sem élt, és azt az idõt is két részletben
(1873–1878 és 1890–1908 között) töltötte
itt.” Építésztársa Steinhardt Antal volt
(1856–1928), akivel 1890–1895 között dolgo-
zott együtt. 1912-ben nyelvrákot diagnoszti-

záltak nála. 1913-ban halt meg. Bécsben te-
mették el. 

Az építész fõmûvének tekintendõ a Sugár
úti régi Mûcsarnok egyemeletes, neoreneszán-
sz épülete (1874–1877), amelyen a kortársak
a veronai Palazzo Bevilacqua hatását üdvözöl-
ték. A régi Zeneakadémia szintén a Sugár
úton épült 1877–1879 között, Liszt Ferenc la-
kásával. Mindkettõ hamar szûk lett, újakat
építettek. Négy színházából három megépült:
a kassai, a pécsi Nemzeti és a Magyar Szín-
ház. A szombathelyi csak terv maradt. A sze-
gedi gõzfürdõ homlokzata különleges, bejára-
ta fölötti obeliszkkel. A szegedi Közmûvelõdé-
si Palota háromaxisos keskeny, klasszicista
épülete a lépcsõtér emeleti szép üvegkupolá-
jával ma Móra Ferenc Múzeum. A Millenniu-
mi kiállítás Vas-, fém- és építõipari csarnokát
a Chicagói Világkiállítás közlekedési pavilon-
jának monumentális hatású, félkörhajlású sül-
lyedt kapui inspirálták. Ezek a mintaképek kis
ábrán a vonatkozó ház mellett mindig megje-
lennek. A Stein-palota tompaszögû, négyeme-
letes, reprezentatív épülete az Andrássy út 1.
és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán két sarokku-
polájával a pesti neobarokk építés elsõ minta-
példája. A tordai vigadó Fellner és Helmer
Vígszínházának homlokzatát idézi. A pécsi vá-
rosháza viszontagságos történetét 15 oldalon
elemzi a szerzõ. A tervpályázatokra készült,
de meg nem valósult tervek közül említésre
méltó a nagybecskereki Városháza, a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara székháza, a
Zágrábi Horvát-szlavón Országos Jelzálog-
bank palotája, a Pozsonyi Vásárcsarnok és a
Kolozsvári Egyetemi Könyvtár. Lang Adolfnak
tulajdonított munkák a Bécsi utcai bérházak,
a Budapest Szálloda keskeny, trapéz alaprajzú
épülete, a Magyar Országos Központi Taka-
rékpénztár, a Moktár épülete, a Váci utcai ré-
gi Nemzeti Szálló átépítése, a Vigadó elõtt állt
Hangli kioszk átépítése. Részletes bibliográfia
és angol resume zárja a 214 oldalas, kemény-
borítójú kötetet, melynek ára 4900 Ft. Sajtó-
hibák: a loggia írása a legújabb helyesírási
szótár szerint lodzsa, az ion oszlopfõ jón, a
ballusztrád helyesen balusztrád, három alter-
natíva nincs, csak kettõ, a három változat le-
het, Bugár-Mészáros Gyula helyesen Károly,
egyhangú helyesen egyhangúlag, végül a
megmosolyogtató víg-adó helyesen vi-gadó.
Lang Adolf kisebb létszámú irodával dolgo-

zott, mint Ybl, Hauszmann vagy Alpár, de
vannak különleges szépségû, finom érzékkel
megálmodott, maradandó szépséget képviselõ
mûvei. Pilkhoffer Mónika feldolgozása igen
alapos munka, elismerést érdemel. 

Timon Kálmán

1. A könyv címlapja (A Pécsi Nemzeti Színház elsõ terve)

2. A régi Mûcsarnok, 1874–1877

3. Az Andrássy út 1. szám alatti Stein-palota Bajcsy-Zsilinszky úti

szárnya

4. A Kassai Színház kupolája építés közben

5. A Kassai Színház fõhomlokzata

T E R M É K E K
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A b s t r a c t s

SUGÁR, Péter: THE POETICS OF PRACTICE

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 14-21, DOI: 10.33268/Met.2019.2.1

JAZZ LOFT AQUINCUM APARTMENTS, ÓBUDA, HUNGARY
ARCHITECTS – GÁBOR TURÁNYI and BENCE TURÁNYI 

Covering a period of almost thirteen years involvement with this project father and
son architects have worked to find a fitting harmony between the old and new.
Taking a long abandoned redbrick industrial building and completing the theme of
brick construction to the exterior whilst inserting a contemporary reinforced con-
crete interior enforces these ideas. The metal cladding used on the exterior to roofs
and balconies helps to offset the brickwork and confirm the design philosophy of
this architectural practice. 

AMICHAY, Eva: PAWSON IN JAFFA

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 22-25, DOI: 10.33268/Met.2019.2.2

THE JAFFA HOTEL AND RESIDENCES, TEL-AVIV, ISRAEL
ARCHITECT – JOHN PAWSON

In Tel-Aviv, The City That Never Sleeps, how does one create a place to relax in rela-
tive calm? A former convent and hospital has been refurbished, including careful
restoration of archaeological structures to create a new spatial character via the com-
bined use of historical and contemporary furnishing and installations. 

WARE-NAGY, Orsolya: CAREFUL EXTRAVAGANCE

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 26-29, DOI: 10.33268/Met.2019.2.3

ONE ROOM HOTEL, ANTWERP, BELGIUM
ARCHITECTS – DRIESEN, VERSCHUEREN and DEBAETS (DMVA)

It would have been reasonable to take this tiny house, dating back to the 17th centu-
ry, and simply restore it as a conventional dwelling, instead the client opted to
explore new concepts in tourist accommodation. Taking all parts of the structure,
both new and old, then painting them white (excluding the floors and entrance
door) creates a clean aesthetic suited to short term rentals. This project offers a tem-
porary place of stay to people who wish they had done a similar project but never
got around to it.

SEBES, Péter: THE AESTHETICS OF CENSORSHIP

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 30-33, DOI: 10.33268/Met.2019.2.4

HABITAT OF ORPHAN GIRLS, KHANSAR, IRAN
ARCHITECTS – ZAV ARCHITECTS

There is thought to be 140 million orphans world wide, these citizens have a right to
a home and personal identity. This project in Khansar does just that by providing
shelter and a true sense of „persian” cultural status. Respecting Iranian traditional
laws this building has balconies covered in hijab-like textile awnings which provide
the occupants with a sense of privacy and cultural inclusion. Otherwise this project
does not attempt any form of grand architectural statement being constructed from
locally sourced materials, following in the tradition of an atrium house with a water
feature in the garden.

WETTSTEIN, Domonkos: FOLK-URBAN DECONSTRUCTION

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 34-37, DOI: 10.33268/Met.2019.2.5

PORTUSHOME GUEST HOUSE, KISDÖRGICSE, HUNGARY
ARCHITECT – BARNA KOVÁCS D.

Should Folklore dictate how an architect designs a building or not? Maybe it is time
to deconstruct the idea that traditional techniques can only apply to certain building
types or locations. This guest house combines contemporary ideas of comfort and
spatial arrangement with traditional, regional, construction skills. The resulting build-
ing establishes a new, yet, recognisable typology without falling victim to sentimen-
tality.

WESSELÉNYI-Garay, Andor: EMBROIDERED ARCHITECTURE

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 38-43, DOI: 10.33268/Met.2019.2.6

FAMILY HOME, NAGYKOVÁCSI, HUNGARY
ARCHITECT – SZABOLCS DIENES DLA

Modernism questioned the idea of architectural decoration by drawing comparisons
to embroidered cushions. Now we live in an age where decoration, although not
obviously functional, can be viewed as architectural. This new form of architectural
embroidery or embellishment brings with it another sense of worth that reinforces
ideas of architectural wealth through visual creativity. Patterned brickwork, stone
walls and decorative finishes to metal sheet and concrete all work together to create
an architectural entity.

WETTSTEIN, Domonkos: BALATON VILLA

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 44-47, DOI: 10.33268/Met.2019.2.7

VILLA AT LAKE BALATON, SIÓFOK, HUNGARY
ARCHITECT – MIHÁLY CSIKÓS

Traditionally homes found on the bank of Lake Balaton served as summer season
only holiday destinations. Now, due to changes in transportation, work-life variations
this location is now being sought for all year round living. The question being how to
establish a home which serves equally well throughout the year, a more urban typol-
ogy or a Mediterranean feel?

TARI, Gábor: CAPTIVATED BY WHITE

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 48-51, DOI: 10.33268/Met.2019.2.8

COLOUR AND ARCHITECTURE AN INTERNATIONAL COMPARISON
ARTICLE BY – Dr. GÁBOR TARI

The question of why so many buildings are finished in white render has been investi-
gated by Dr Tari in order to assess why colour schemes in architecture seem to be
limited. Naturally this research touches on the united subjects of form, colour and
texture linked to social factors of wealth and building use types. Sadly the result of
his work demonstrates that, although seemingly natural materials (brick, stone, wood
) are thought of as being valid for construction, plaster renders usually end up being
white or beige due to a lack of colour identity being recognised at an urban planning
level. Meanwhile, once colours are used a sense of visual wealth is attained, although
pastel tones are preferred.

MEDGYASSZAY, Péter: A „SUSTAINABLE HOUSE”

Citation: Metszet, Vol 10, No 2 (2019), pp 52-55, DOI: 10.33268/Met.2019.2.8

REFURBISHMENT OF A LISTED DWELLING HOUSE
ARCHITECT – PÉTER MEDGYASSZAY

Ten years after the complete restoration of a listed dwelling house architect Péter
Medgyasszay assess progress in terms of construction technology and environmental
impact. Amongst his conclusions issues of problems regarding securing thermal
insulation, waterproofing and thermal performance have been examined. From an
energy point of view this project has been successful despite some technical prob-
lems. Current technologies, not available ten years ago, would also benefit this proj-
ect type.

I N  E N G L I S H
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Építész Tervezôi Napok 2019
Helyszín: 

Bara Hotel konferenciaközpontja (Budapest, XI. Hegyalja út 34–36.)

Idôpontok és témák:
március 21. Vízszigetelési fogások – lapostetõk, mélyépítés, üzemivíz-szigetelés 

Szakmai szervezõ és levezetõ: Kakasy László egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék

május 2. Magastetõk új kihívások elõtt – hõszigetelés, kis hajlások, tetõterek

Szakmai szervezõ és levezetõ: Horváth Sándor egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezettani Tanszék

május 30. Felújítás, funkcióváltás – új technológiák a felújításokban  

Szakmai szervezõ és levezetõ: Dobszay Gergely egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék

szeptember 19. Hõ- és hangszigetelések anyagválasztása – Közel nulla? 

Szakmai szervezõ és levezetõ: Pataky Rita mestertanár, BME Épületszerkezettani Tanszék

október 10. Épületburok és egyenértékûség – trendi szerkezetek épületszerkezet-tani megoldásai 

Szakmai szervezõ és levezetõ: Becker Gábor egyetemi tanár, BME Épületszerkezettani Tanszék

november 7. Tûzvédelem, OTSZ – az TvMI-k 2019-ben  

Szakmai szervezõ és levezetõ: Takács Lajos Gábor egyetemi docens, BME Épületszerkezettani Tanszék és

Szikra Csaba tudományos munkatárs, BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk.)

Részvételi díj:
7 nappal az adott rendezvény elõtti jelentkezés esetén: 2362 Ft + áfa (3000 Ft) /alkalom

késõbbi jelentkezés esetén, illetve helyszíni fizetéskor: 3543 Ft + áfa (4500 Ft) /alkalom

(A részvételi díj a konferencia étkezési díja.)

Figyelem! Visszatérítés! Minden konferencianap után minden résztvevõnek bruttó 1000 forintot írunk jóvá a Tervlap.hu rendszerében. 

(A visszatérítés csak a részvételi díjat a rendezvény napjáig kifizetõknek, illetve a teljes napon részt vevõknek jár!) 

Az összeg felhasználható a Tervlap.hu-n meghirdetett rendezvények részvételi díjaira, szaklap- és szakkiadvány-elõfizetésekre stb.!

Jelentkezés: 
Tervlap.hu  – jobbra fent, a Konferencianaptárban kattintson az Önt érdeklõ rendezvényre

Art i fex  Kiadó  Kft .
te lefon:  +36-1-783-1711,  fax :  +36-1-783-6360
info@arti fexkiado.hu

2,5 pont (2018/252)

www.terv lap.hu

Szakmai szervezõ: BME Épületszerkezettani  Tanszék
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T E R V E Z Õ K ,  S Z E R Z Õ K

Csikós Mihály 

1982-ben diplomázott a BME Középülettervezési Tanszékén. 1997-ben a

Magyar Építész Kamara alapító tagja. 1990-ben saját irodát alapít. Sok

száz megvalósult építészeti és belsõépítészeti munkája található a világ

minden táján: exkluzív épületek, villák, éttermek, hotelek és nagyberu-

házások, olyan helyeken mint Németország, Hollandia, Románia, Ukraj-

na, Oroszország (Moszkva), Kína (Peking, Dahszing), Vietnam (Saigon,

Da Lat), Egyiptom (Sarm es-Sejk), Franciaország (Chamonix), Ciprus és

Szaúd-Arábia.

Dienes Szabolcs DLA 

Építész vezetõ tervezõ (2008), 1994-ben szerez építészmérnöki diplomát

a SZIE YMÉTK-en, dr. Kapy Jenõ DLA csoportjában. 1998-ban elvégzi a

tervezõi szakmérnöki iskolát, majd az Iványi László által vezetett Planart

mûteremben tervez. A mûegyetemi diploma megszerzése után dr.

Finta József DLA mûtermében folytatja tervezõi tevékenységét. 2007-

ben „Év családi háza” mestermûdíjat kap. 2014-ben az építõmûvészet

területén doktori fokozatot szerez. Jelenleg a MMA köztestületének, a

MÉSZ, illetve a BÉK Szakmafelügyeletének tagja.

dmvA Architecten

A dmvA irodát 1997-ben a belgiumi Mechelenben alapította Tom

Verschueren és David Driesen. „Stílus nélküli” megközelítést folytatnak,

a projektek széles skáláján kísérletezve formákkal és anyagokkal. A cég

egy sor díjnyertes családi házzal vált ismertté, a közelmúltban pedig

Maaklab néven innovációs teret terveztek a Vives Egyetemnek

Kortrijkban, további munkájuk a mecheleni Hof van Busleyden Múze-

um bõvítése.

Kovács D. Barna

2012-ben végzett a MOME Építész Szakán. 2007-ben az isztambuli

Marmara egyetemen Erasmus-ösztöndíjas, 2008–10 között bécsi Ipar-

mûvészeti Egyetemen Greg Lynn majd Zaha Hadid Stúdiójának hallga-

tója. 2008-ban Breuer Marcell-ösztöndíjas, 2010-ben Junior Príma díjas.

A PortusHome Év Háza 2018-díjas és az Év Balatoni Háza 2018-ban. Ok-

tat, munkái kiállításokon vesznek részt.

Pawson, John

A családja textilipari vállalkozásában kezd dolgozni, majd Tokióban

Kuramata Siro (Shiro Kuramata) stúdiójában tervez, és Londonban feje-

zi be tanulmányait, ahol az Architecture Association tagja lesz. Saját

irodáját 1981-ben alapítja meg. Kutatásait a Minimum címû könyvében

publikálta 1996-ban. Számos díjjal ismerték el munkáját, köztük az RIBA

díjával, illetve a Frate Sole díjjal (Novy Dvur ciszterci kolostor).

Burián Gergõ 

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

mányai során féléváthallgatáson vett részt a Miami Univer-

sityn (Oxford, Ohio, Usa) és a Norwegian University of Science

and Technologyn (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 nemzetközi minõsítõ. 2013-

ban mérnök-közgazdász diplomát szerzett a Budapesti

Corvinus Egyetemen. 2014 óta a Moholy-Nagy Mûvészeti

Egyetem Építõmûvészet DLA képzés résztvevõje.

Mihály Amichay, Éva

Városgazdász (1975), újságíró (1982), fõiskolai évei alatt számos

lakóépület-tervezési pályázaton vett részt. 1985-ben kivándo-

rolt Izraelbe, Zvi Hecker irodájában dolgozott, majd önálló cé-

get alapított: 8–12 lakásos épületeket, családi házakat és belsõ

átalakításokat tervezett. Magyarországon 2004-ben kezdtek

megjelenni kritikus hangvételû írásai, 2010-ben két weblapot

alapított, www.podo-pro.hu és www.amichay.hu címmel.

2016-tól rendszeresen tervez lakásokat Magyarországon is,

térszervezés workshopjait egyaránt látogatják építészek, lak-

berendezõk és potenciális megrendelõk.

Medgyasszay Péter

Okl. építészmérnök, MBA. 1995-ben végzett a BME Építészmér-

nöki Karán, majd 2000-ben a BME Gazdasági és Társadalomtu-

dományi Karán. 2008-ban szerzett PhD-fokozatot a BME-n.

1996–2008-ig a Független Ökológiai Központban dolgozott,

majd 2009–2018-ig a BME Építõmérnöki Kar, Építõanyagok és

Magasépítési Tanszékén (ÉMT) oktatott. 2018-tól az ÉMT meg-

bízott külsõs kutatója. 1998 óta folyamatosan tervez környe-

zettudatos szemlélettel lakó- és kisebb középületeket a Belsõ

Udvar Építész, Kutató és Szakértõ Iroda vezetõjeként.

Sebes Péter

1986-ben végzett a BME Építészmérnöki Karán, építész, a terv-

lap.hu rendszeres szerzõje. Különbözõ tervezõirodákban dol-

gozott Magyarországon és külföldön, munkája eredménye-

ként megvalósult épületeket többek között „Pest Megye Épí-

tészeti Nívódíja”, „Winkler Oszkár-emlékérem”, „RICS Awards,

Design&Innovation” díjakkal értékelték. Jelenleg a Stockwool

projektépítésze és BIM-menedzsere Londonban.

Sugár Péter

Ybl- és Pro Architectura díjas építész, 1980-ban végzett a BME

Középülettervezési Tanszékén, ahol 2002 óta fõállású oktató.

2004-ben DLA-fokozatot szerzett, 2017-ben habilitált. 2017 ok-

tóberétõl a Lakóépülettervezési Tanszék vezetõje. 1984–1986-

ban elvégezte a MÉSZ Mesteriskoláját. A diplomavédést köve-

tõen 10 évig Varga Levente mûtermében dolgozott (ÁÉTV,

majd Atlant Kft.), közben két évet töltött Reimholz Péter mû-

termében (Materv). 1992-tõl a Radius Építészmûterem, majd a

Radius-B+S Kft. ügyvezetõje. 2013-tól a Széchenyi Irodalmi és

Mûvészeti Akadémia rendes tagja.
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T E R V E Z Õ K ,  S Z E R Z Õ K

Turányi Bence

Diplomáját 2001-ben szerezte meg a BME Építészmérnöki Karán. 2004-

ben édesapjával, Turányi Gáborral közösen megalapították a T2a Épí-

tészirodát. Nevükhöz számos, a kortárs építészet élvonalába tartozó

középület fûzõdik, ezek közül legjelentõsebbek a Roosevelt Irodaház, a

Csörsz utcai Sportmax2, a Hotel Novotel Danube, a Kopaszi-gát rehabi-

litációja és a Simplon Udvar. Munkáikat rendszeresen publikálják hazai

és nemzetközi magazinok, az elmúlt években számos díjat nyertek.

Turányi Gábor DLA

1975-ben szerzett diplomát, majd a Lakóterv építésze volt. 1979-tõl az

ÁÉTV tervezõje lett. 1980–82 között elvégezte a MÉSZ Mesteriskoláját.

1984–1990-ig magántervezõként tevékenykedett, 1990–1993-ig CD-

Design Kft., majd 1993–1995 között a Buváti munkatársa volt.

1995–2006 között vezetõ tervezõje a Turányi és Simon Építész Iroda

Kft.-nek, 2004-tõl 2010-ig a T2a Építészirodának. 1987–1989-ig a Ma-

gyar Építõmûvészet fõszerkesztõje volt. Kurátorként évekig részt vett

az NKA munkájában. Tervezési munkái mellett mindvégig oktatói tevé-

kenységet is folytatott, elõször a BME Építész Kar Középülettervezési

Tanszéken, majd a MÉSZ Mesteriskoláján, illetve az Iparmûvészeti Egye-

temen, késõbb a MOME Építész Tanszékén, ahol 2006-tól egyetemi

professzor, 2009-tõl a MOME Doktori Iskola Építõmûvész DLA-

képzésének vezetõje volt. 2018-ig a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi

Karának tanára volt.

ZAV Architects 

Az 2007-ben alapított, Mohamadreza Ghodousi vezette ZAV Építésziroda

azt tûzte ki célul, hogy társadalomföldrajzi megközelítéssel kidolgozott

projektjeikkel biztosítsanak helyet maguknak Irán építészeti palettáján.

A ZAV kutatásalapú megközelítése építészeti információk biztosításá-

val segíti az ügyfeleket abban, hogy tisztázzák céljaikat. Az iráni építé-

szet színvonalát azzal kívánják javítani, hogy kutatásaik során figyelmet

fordítanak az építéstudományra, miközben kortárs iráni építészetet va-

lósítanak meg.

Dr. Tari Gábor PhD 

Festõmûvész, színtervezõ, egyetemi docens a BME Rajzi és For-

maismereti Tanszékén 1989 óta. A színdinamika szakmérnöki

képzés vezetõje közel 20 éve, a Színdinamika Mûhely tagja.

Legjelentõsebb történeti megbízásai a fertõdi Esterházy-kas-

tély és Pécs „múzeumutcája”, a Káptalan utca múzeumhom-

lokzatainak színezése. Folyamatosan publikál, volt vendégok-

tató Trondheimben az NTNU-n, munkái Washingtonban is

hosszú ideig ki voltak állítva a magyar konzulátus épületében,

köztéri alkotásokat is készít, például az M3 metró zománc fal-

képei. Kutatási témája a panel és történeti városrészek együt-

tes, koncepciózus újraszínezése, a polikróm színharmónia. 

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 evangéli-

kus templomok társszerkesztõje, a Kortárs portugál építészet

társszerzõje.

Ware-Nagy Orsolya 

2010-ben végzett a BME Építészmérnöki Karán. Tervezõirodai

gyakorlatot szerzett, de emellett lelkes épületfelmérõ és ama-

tõr helytörténész. Két leány édesanyja. A Metszet fõszerkesztõ-

helyettese és a BME mûemlékvédelmi szakmérnöki képzésé-

nek 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 biennále 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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Fotó: Dörfler Sándor

Szöveg: Csépé

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

Paul Pató Technologies

Statikailag instabillá vált falak 
fosszilis és megújuló energiával történõ 
megtámasztására kínálunk megoldást.

Küldetési nyilatkozatunk: 
aki idõt nyer, életet* nyer!

(*Abban a nem várt esetben, ha szabadalmaztatott
Paul Pató® technológiával megtámasztott** fal

mégis kidõlne, a fenti nyilatkozat érvényét veszti.)

(** A megtámasztás nem jelenti, 
hogy cégünk garanciát vállalna arra, 

hogy a fal nem dõl ki, 
ezzel szemben lelki támaszra terjed ki 

támogatásunk, 
melyet ezúton biztosítunk: 
Hajrá, kedves tulajdonos!)
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A PRAKTIKUM POÉTIKÁJA

PAWSON JAFFÁN

AZ ÓVATOS EXTRAVAGÁNS

A CENZÚRA ESZTÉTIKÁJA

TÉMA: SZÁLLÁS

NÉPI-URBÁNUS DEKONSTRUKCIÓ

HÍMZETT ÉPÍTÉSZET

BALATON-PARTI VILLA

A FEHÉR RABSÁGÁBAN

EGY „FENNTARTHATÓ HÁZ”
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