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ÉPÜLT KÉTEZER-KETTÕBEN
BODONYI és Társa Építész Kft.

Az idén hatvan éves Bodonyi Csaba életmûkiállítása június 10-én 
nyílt meg a Miskolci Galériában Feledy Gyula megnyitójával és 

Fedor Vilmos miskolci alpolgármester és Mayer János tokaji pol-
gármester köszöntõjével. A tárlat július végéig tekinthetõ meg.

Miskolc-Tapolca, barlangfürdõ rekonstrukciója.
Fent: helyszínrajz; lent a kapuépítmény és terve
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KÕ ÉS VÍZ EGYÜTTÉLÉSE

Miskolc-Tapolca, Termál Barlangfürdõ fejlesztése

Az Európában egyedülálló Termál Barlangfürdõ a kõ és víz 
együttélésébõl különleges élményfürdõ hangulatot áraszt. 
A fejlesztés ugyancsak a kõ és víz analógiát használja a gon-
dolkodás és az anyaghasználat gerinceként. Az 1939-ben 
Bánlaky Géza építész tervezte fürdõ belsõ vízfelülete az I.-
II.-III. ütem során kb. megháromszorozódott, három új me-
dencetérrel és egy vadvízi ággal, ún. sodrással, egy kültéri, va-
lamint a csarnokban egy kisebb medencével bõvült. 

A bõvítés során sok élményelemmel egészült ki. Az 1996-
ban megindított fejlesztések az eddigi gyógyfürdõ koncepci-
ótól eltérõen az élményfürdõ koncepció irányába változtak, 
döntõen a természeti környezetet, ill. annak folytatását használ-
va élményelemekként. A rekonstrukció során a régi épületet 
hagyományhûen folytattuk, az eltelt idõszakban történt szer-
vetlen bõvítéseket az egységes anyaghasználattal (bogácsi kõ) 
próbáltuk homogenizálni és az egész együttest egy várszerû 
tömör együttesként fogalmaztuk meg, tekintve, hogy ez ben-
ne volt az eredeti koncepcióban is. Ugyanakkor megõriztük 
azokat a bauhausos részletjegyeket, melyek az épület rész-
leteiben, párkányaiban leolvashatók voltak. 

A rekonstrukció során véglegesen kialakult a cipõs és me-
zítlábas forgalom szétválasztása és az ezer fõs öltözõkapacitás 
megújítása, ezen kívül a fürdõ egy önálló 3 szintes terápi-
ás szárnnyal bõvült. 

A bejárat elõtt elhelyezkedõ süveges kõ kapuépítmény 
szimbolikus jellegû és a jel-teremtés szándékával készült, te-
kintve, hogy Miskolc-Tapolcáról a tapolcai hangulatot megha-
tározó jelképszerû építmények (Kismarty Lechner Jenõ Anna 

szállója, a Menner László által tervezett bungaló, Szeghalmy 
fa öltözõi) sajnálatos módon elbontásra kerültek. A kapuépít-
mény felsõ része szökõkútként került megfogalmazásra, az-
zal a távlati reménnyel, hogy a süveg a belsõ terekhez hason-
lóan vízkövesedve, esetleg mohásodva megjeleníti a víz-kõ 
együttélést. A kõtorony ugyanabból a bogácsi kõbõl épült, 
mint a régi fõépület, illetve a bõvítések burkolata. 

Felújítást nyert, s a kupola alatti díszítõ sorból levezetett 
színû üvegmozaikkal burkoltuk az un. római átriumot, mely-
nek eredeti mozgatható kupolája is felújításra került. 

A Zsuffa András által tervezett vasbeton kagylóhéjat az 
épület értékes és természetes részének tekintjük, mert olyan 
építmény, mely egyesíti a természetes és mesterséges for-
mákat, s ezáltal átmenetet képez a hegy és a 40-es években 
emelt épület között.

Ugyanilyen átmeneti tér a legutolsó ütemben felépített 
un. téli pihenõcsarnok, amely lényegében a felújított épü-
let és a sziklafal közötti három szintes szurdok lefedésébõl 
áll, amelyben az egyik belsõ „homlokzat” maga a szikla-
fal, a régi természetes vízfolyásban kialakított vízeséssel és 
dögönyözõkkel, valamint két új barlangjárattal. A barlangi 
víztér kibukkan és a csarnokban hívogatóan és látványosan 
jelenik meg. A régi épület homlokzata, az új érkezõ galéria és 
a tetõfödém anyaghasználata rusztikus jellegével illeszkedik 
a sziklafalhoz, színei a szikla színeibõl kerültek levezetésre. A 
csarnok, mint mesterséges és természetes közötti átmeneti 
tér, azon túl, hogy a tömeges érkezés és távozás, valamint a 
téli pihenés tere, önálló építészeti élményelem is. 

A IV. ütem tervezett fejlesztése a nyári csúcsforgalom le-
vezetését szolgálja szabadtéri medencéivel, zuhanyzóival, 
öltözõivel, ennek lényeges építészeti eleme lesz a Szeghalmy-
féle cölöpös faépítmény rekonstrukciója. 
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A szemközti oldalon: a terápiás épület bõvítésének terve. Ezen az oldalon, 
legfelül: a rekonstruált és bõvített bejárati épület homlokzata; alatta, bal-
ra: a fürdõcsarnok és az öltözõépület csatlakozásának metszete; jobbra 
fent: a fürdõcsarnok metszete; lent: képek a fürdõcsarnokból.

Beruházó – üzemeltetõ: MIVÍZ Miskolci Vízmû Rt. 
Létesítményfelelõsök: Szûcs Andor, Papp Zsolt
Generál tervezõ: Bodonyi Építész Kft. 
Felelõs építész tervezõ: Bodonyi Csaba 
Felelõs alvállalkozó szaktervezõk: Kerényi László statikus,  

Halmai István épületgépész, Niebling István víztechno-
lógus, Münnich Gábor villamos tervezõ, Dobos Sára ker-
tész, Jászfalusi Imre hõszivattyús fûtés (SILEX-MM Kft. 
Bp.)

Szakértõk: Szlabóczky Pál geológus, Tasnádi Tamás 
kõzetmechanikus, Dr.Szabó Imre talajmechanikus, Kiss 
Albert víz- és fürdõ technológus, Móriczné Ágnes víz- és 
fürdõ technológus

Generál kivitelezõ: KÖZLAK-ÉP Rt. Miskolc
Építésvezetõk: Szalai Antalné, Szalai Antal 
Mûvezetõ: Heiszman Mihály
Alvállalkozók:  DIALCONT Kft. Tatabánya (víztechnológia), 

HABBETON Kft. Eger (bányászati munkák)
Építés ideje: 1999-tõl 
Építési (nettó) költségek: I. – II. – III.  ütem: kb. 720 millió 

Ft., IV. ütem becsült költsége: 1,2 milliárd
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Fent: a szaunapark alaprajzai; lent: a 60-as években elbontott tavi fürdõ rekonstrukciója
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VENDÉGVÁRÓ SZERETET,
MEGHITT OTTHONOSSÁG

Magita fogadó, Erdõbénye

Erdõbénye csodálatos vulkanikus medence közepén fekvõ kis 
település, mely kapcsolódik a nemrég a Világörökségi Kultúrtáj-
nak minõsített Hegyaljához. Sajátos szépsége, hagyományai, 
a környezõ több évszázados szõlõ vonzóvá tehetik a turiz-
mus szempontjából. 

Vavrek László Erdõbénye szülötte és lakosa, németorszá-
gi cégei hasznát szülõfalujában fektette be egy 50 fõs fogadó 
létesítésével. A tulajdonos megvásárolta az önkormányzattól 
a volt csendõrség épületét, ennek bõvítésével készült egy 50 
fõs fogadó, étteremmel, bowlingpályával, szaunával és külté-
ri úszómedencével. Az épületet a keskeny telken úgy helyez-
tük el, hogy a századfordulós csendõrségi épület konyha-ét-
teremként hasznosult; ezt szervesen folytatva egy kétszintes 
hotelszárnyat alakítottunk ki, melynek szobái  egy külsõ tor-
nácról nyílnak. Az épület úgy jelenik meg építészetileg az ud-
varról, mint két egymásra helyezett apartmanház, alul kõ, felül 
fa tornáccal. Az épület hamar népszerû lett. A konyha kitûnõ, 
ezért az ország keleti, lassan fejlõdõ részén ez az új beruházás 
jelentõs szerepet vállal a helyi identitás megõrzésében. A szál-
loda neve a Magita legendát idézi, az étteremben Erdõbénye 
történetét és a helyi termelési kultúrákat (kádármesterség, 
kõfaragás, szõlészet, borászat) bemutató, egész falat kitöltõ 
faragott fa kép, a szobákban elhelyezett Erdõbénye részlete-
it megjelenítõ akvarellek – mind a helyi identitás erõsítését 
szolgálják. 

Az épület más formában is ápolja a helyi kultúrát, a meg-
nyitón és más rendezvényeken bemutatják az országos unikumot 
képviselõ kádártáncot, illetve fellép a tállyai citerazenekar. 

Beruházó:  Weldomont Kft. Erdõbénye, Vavrek László 
Tervezõk: Bodonyi Csaba építész, Kerényi László statikus, 
Cservenyák Gábor épületgépész, Münnich Gábor elektromos 

Erdõbénye, Magita fogadó, utcai és udvari nézete; metszet a bowlingpályán keresztül; földszinti és emeleti alaprajz
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ATAVISZTIKUS ÉLMÉNYEKRE ÉPÍ-
TETT FÜRDÕ

Esztergom, Prímás-sziget fürdõ és gyógyszálló, 
meghívásos ötletpályázat

A tervezés alapvetõ dilemmája, hogy a pályázat 
programjaként megfogalmazott, nagy területet 
igénylõ és jelentõs forgalmat vonzó termálfürdõ 
és gyógyszálló együttes elhelyezése érdekében 
szabad-e a Prímás-sziget ezen részét urbani-
zálni és civilizálni, a Kis-Duna túloldali váro-
si beépítését a szigetre áthozni, tekintve, hogy 
a Prímás-sziget eddig árvizes területként sokat 
megõrzött érintetlen, természetes környeze-
ti állapotából. 

A pályázat erre a kérdésre nemmel válaszolt 
és olyan koncepciót keresett, ami minimálisra 
csökkenti ezt az urbanizációs folytatást. Ezért 
a fürdõ funkció és az ezzel szerves egységet 
képezõ gyógyszálló funkció egy mesterséges, 
nagy zöld domb alatt kerültek elhelyezésre. 
A különbözõ lejtésszögû, plasztikus vasbeton 
tetõre helyezett 1 m-es földvastagság lehetõvé 
teszi az intenzív zöldfüves tetõ kialakítását és 
fenntarthatóságát. A zöldtetõ azzal a vízió-
val párosul, hogy jól lehet napozni egy füves 
dombon, miközben az errõl való rálátás a Kis-
Dunára, a Várhegyre és a Bazilikára irányulhat. 
A pályázat másik kiindulópontja az volt, hogy 
a fürdési funkció és az embernek a vízhez va-
ló kapcsolata tulajdonképpen egy atavisztikus 
állapothoz kell, hogy visszavezessen, mely az 
embrionális magzatvízi állapot eredendõ él-
ményéhez hasonlítható. Ezért a zöld domb-
hátból levezethetõen a domb alatt egy olyan 
atavisztikus tércsoportot hoztunk létre fürdõ 
céljából, mely szabálytalan vastag kõ pilléreivel 
és ugyancsak szabálytalan, amorf födémeivel 
leginkább barlangszerû állapotokat sugall, 
amelyet ugyanakkor felold a medencék fö-
lött megjelenõ, nyitható kupolák sora. A vá-
lasztott megoldás azzal az elõnnyel is jár, hogy  
természetes klímát jelent, nem szükséges ha-
talmas összegeket a klimatizálásra fordíta-
ni. Nyári állapotban kinyitott kupolákkal az 
egész termálfürdõ mint egy nagy emmentáli 
sajt jelenik meg, amely belül egyáltalán nem 
hasonlít a high-tech épületekhez, a csempé-
zett világhoz, hanem természetes állapotokat 
idéz és amelynek megnyitott kupoláin a víz és 
nap, a föld és ég kapcsolata biztosított. A pályá-
zat tehát nem hisz abban a fürdõkultúrában, 
amelyben a high-tech anyagok, a merev funk-
cionális elrendezés, a drágán klimatizált mes-
terséges terek, s egyáltalán a fürdõn kívül ta-
pasztalt világ jelenik meg.  A fürdõépület egy kis 
gyaloghíddal összeköttetésbe kerül a Duna túlol-
dalán lévõ strandegyüttessel és közvetlenül a két 
gyógyszállóval. . 

A tervpályázat készítõi: Bodonyi Csaba fõtervezõ
Munkatársak: Keresztúri Krisztina, Zielem Rita, Kripkó 
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A szemközti oldalon: a fürdõegyüttes alaprajzai és távlati képe a Duna felõl. Ezen az oldalon, fent: homlokzatok;
középen: madártávlati kép; lent: metszetek a dombházon keresztül.
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MAKONA Tervezõ Kft.

Az Esztergom, Prímás-szigeti fürdõ megtervezésére a város 
polgármestere elõbb felkérte Makovecz Imrét, majd arra 
kérte, hogy vegyen részt a tervezésre kiírandó, meghívá-
sos pályázaton, hogy ezzel eleget tegyen a közbeszer-
zési törvény elõírásainak. A maghívásos pályázaton 
eredményt nem hirdettek, viszont a munkával meg-
bízták az egyik résztvevõt, Finta Józsefet, aki a fürdõt 
a sziget kivételes adottságait és a város beépítésének 
jellegét kevéssé figyelembe vevõ, egyetlen tömbben 
helyezte el. (Makovecz Imre pályázati tervének lapjai: 
metszet, fõhomlokzat és távlati kép.)                 (G. J.)
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Meglehetõsen nagy területre kellett beépítési tervet készíteni, 
társasházakkal, családi házakkal több hektáron, Dunakeszi kele-
ti oldalán. Ennek lesz egy központja, amelyben óvoda, öregek 
otthona, üzletek, vendéglõk, sportolásra alkalmas intézmények 
lesznek, valamint lakások, átlagosan hatvan négyzetméter kö-
rüli alapterülettel. Ez a központi együttes egy zárt belsõ udvart 
vesz körül, helyenként tornyokkal kombinálva, a lakások a 
korábbi elvek és tapasztalatok alapján széles függõfolyosókkal 
készülnek, amelyekre ki lehet ülni, hogy a lakások között ter-
mészetes kapcsolat alakulhasson ki. Az épület téglából épül 

vasbeton födémekkel, a mellvédeket egy lombos fa rajzolatai 
szerint alakítottuk ki, a tornyoknál is jegenyék lenyomata jele-
nik meg, ez adja az egész építészeti karakterét. A zárt, védett 
fórum lehetõséget ad arra, hogy a gyerekek és az idõs emberek 
itt nyugalomban legyenek, de ide persze bárki bemehet. 

Ez egy magánjellegû, tehát nem önkormányzati beruházás, 
egy vállalkozás keretében épülnek a lakások, de az óvóda, az 
öregek otthona is. Lehet, hogy az üzemeltetést már más vég-
zi, de ezt egyelõre nem tudom, hogy a vállalkozás pontosan 
meddig és mire terjed ki. 
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Egyiptom, Taposiris Magna, kopt templom terve az egykori Ízisz-szentélybe beépített, majd elpusztult templom helyén; tanulmányterv, 2003
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TURI ATTILA YBL DÍJAS
Az idei Ybl díjjal Bálint Imrét, Buczogi Györgyöt, Keller Ferencet, 
Magyari Évát és Turi Attilát tüntették ki. Turi Attila kitüntetését az 
alábbi szavakkal indokolták: „Kézmûvesség – építõmesterség 
– feladattal szembeni alázat”. Mindezeket a kiveszõben lévõ 
fogalmakat vallja magáénak és érvényesíti munkáiban, oktatási 
tevékenységében egyaránt. Faluházai, iskolái lakóépületei az 
építészet drámájáról és egyben misztériumáról mesélnek. Épí-
tészete szolgáló építészet, ami a kultúra szolgálatát jelenti. Nem 
a divatos esztétizálás igényeként, hanem a természetes emberi 
kultúra védelmének erõsítése érdekében.
Az alábbiakban legutóbbi munkáiból mutatunk be néhányat, 
amelyek saját, a legutolsó évekre kiforrott stílusára jellemzõek.

Lent, jobbra és balra: Budakalász, Népház, 1995; Jobbra fent és középen: Tápiószele, Faluház, 1996
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Fent: Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem klubépülete, 1995;
lent, balra: Lajosmizse, üzletház, 1996;
lent, jobbra: Szentendre, Molnár-ház, 1998
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Lajosmizse, Városi Kulturális Központ, 1997
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Balra és jobbra, fent: Törökbálint, Horváth-ház, 1998
Jobbra, középen és lent: Üröm, Majer-ház, 1998
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Fent: Budakalász, Csizmazia-ház, 1999
lent, jobbra: Leányfalu családi ház, 1999
lent, balra: Budaors, Szepesvári-ház, 1999
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Ezen és a következõ oldalon: Pilisszentlászló, nyaraló, 2000
A felvételeket Szántó Tamás készítette.
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Képek a Vándoriskola elzászi munkájáról
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SÁROS és Társa Építésziroda Kft.

A szántódi társas nyaraló terveit 2001/4. számunkban 
közöltük, az épület a terveknek megfelelõen készült el 
2003 tavaszán. Négy kétszintes lakást tartalmaz, közös 
udvarukon medencével, fitness felszereléssel. Az elkü-
lönülés és a többiek felé való megnyílás lehetõségét 
egyaránt tartalmazza a geometriai alapidomokból 
szerkesztett, pozitív és negatív terek gazdag játékát 
rejtõ kompozíció.
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VÁLYI PÉTER SZAKKÉPZÕ ISKOLA
TAMÁSI, Deák Ferenc utca 6-8.

Az 1997-ben, Tamási város akkori polgármester asszonyá-
nak megbízása alapján indult a tervezési feladat, mely az 
Iskola meglévõ két épületének korszerûsítése, bõvítése, a két 
épület közé aula elhelyezése volt. Ugyancsak feladat volt a 
területen lévõ fiúkollégium férõhelyeinek növelése, bõvítése 
étterem – konyha hozzáadásával, valamint egy tornacsarnok 
tervezése. A beruházás címzett állami támogatás formájában 
valósult meg, bekerülési költsége 1,2 milliárd forint volt.

A tervezés alatt a Megbízó részérõl az Iskola igazgató-
jával, Vida Lajossal tartottuk a kapcsolatot, mely mindvégig 
zökkenõmentes volt. Az épületegyüttes azonban még-
sem a terv szerint készült el a Bonyolító közbelépésének 
köszönhetõen, aki a jelenlegi Polgármestert meg tudta 
gyõzni arról, hogy az általunk készített tervek megvaló-
sítása többe kerül, mint a rendelkezésre álló pénz. Bár a 
pályázat során kiderült, hogy ez nem felel meg a valóság-
nak, mégis a homlokzatokról elhagyták a téglaburkolat 
nagy részét, s a tetõfedést paláról Bramac cserépre vál-
toztatták. A kivitelezés minõsége pedig távol áll az elvárható 
teljesítéstõl.

Tervezés: 1997. október – 2000. június
Kivitelezés: 2001. január – 2002. május
Építész tervezõk: Szentesi Anikó, Patyi György
Építész munkatársak: Molnár Mihály, Buda Miklós, Pálfalvi 
Ferenc
Statikus tervezõk: Donáczi Péter, Mantuáno Tamás
Épületgépész tervezõ: Földes László
Épületvillamosság terv: Révhegyi Ferenc
Belsõépítész tervezõk: Márton László Attila, Veréb Csa-
ba
Közmû és úttervezõk: † Kajtár László, Hrustinszky 
György
Kerttervezõ: Buella Mónika
Bonyolító: SZÁMÍT Kft. Seres Péter ügyvezetõ
Kivitelezõ: KÉSZ Kft.

PARALEL ÉPÍTÉSZIRODA Kft.
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LAKÓÉPÜLET
A FERENCVÁROSBAN

Budapest IX. Angyal utca 26.

Tervezés: 2001.
Kivitelezés: 2002.

A SISSI szállodával szemben, a páros oldalon épült fel a ki-
lencszintes lakóépület a FÕNIX 2001 Ingatlanberuházó Kft. 
megbízásából. A terepszint alatt parkoló épült, a földszinten 
konferenciaterem és üzlet, az elsõ emeleten irodahelyi-
ségek kaptak helyet. A további szinteken 18 lakás épült, 
30 m2 garzonlakástól 120 m2 lakásig. Az épület a SEM IX 
Városfejlesztõ Rt. Által a 2002. Évben  kiírt „Az év épülete” 
pályázaton második helyezést kapott.

Felelõs tervezõ: Kravár Ágnes
Munkatárs: Bán Zoltán,  Molnár Mihály
Statika: Pongor László
Épületgépészet: Erhardt Lajos
Elektromosság: Sax Dezsõ
Belsõépítészet: Márton László Attila
CAD szerkesztõ: Buda Miklós, Pálfalvi Ferenc

FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
IDÕSKORÚAK ÁPOLÁSI OTTHONA

REKONSTRUKCIÓ
Budapest XI. Rupphegyi út 7.

Tervezés: 1999.
Kivitelezés: 2001.

A 116 férõhelyes otthon eredetileg munkásszállónak épült, 
majd a Fõvárosi Önkormányzat idõsek otthonaként mûködtette 
azt. A négyszintes és kétszintes épületszárnyak egyaránt teljes 
átépítésre kerültek.

A Rupphegyi út felõl változatlan tömegû épület az ellenke-
zõ oldalon egy hozzáépített tömeggel bõvült. A kétszintes, 
kavicsolt lemezfedésû tetõt úgy alakítottuk át, hogy a helyére 
pihenõterasz került, üvegezett verandával, szabadtéri ülõhe-
lyekkel, pergolával. A házban szintenként 2,3 és 4 ágyas szo-
bák vannak, elkülönítõvel és állandó nõvérfelügyelettel.

A kétszintes, alacsony tömeget a bejárat mellett kis 
toronyépítmény bontja meg, mely legfelül, a terasznál kis 
kitekintõhely, tetõzettel fedve. 

Ez alatt látható a félkörív záródású kápolna apszisa, mely-
nek vakolatlan téglafalazatába íves záródású színes üvegablakot 
építettünk.

Felelõs tervezõ: Kravár Ágnes
Munkatársak: Molnár Mihály, Márton László Attila
Statika: Pongor László
Épületgépészet: Erhardt Lajos
Elektromosság: Sax Dezsõ
Belsõépítészet: Zölley Ági, Veréb Csaba
CAD szerkesztõ: Buda Miklós, Pálfalvi Ferenc
Konyhatechnológia: Fraknói Béla
Kerttervezõ: Buella Mónika
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ISKOLA AZ AGGLOMERÁCIÓBAN

A Pest megyei Ócsa elsõsorban páratlan állat- és növényvilá-
gáról volt sokáig híres. A XIII. században épült premontrei ba-
zilika – ma református templom – rekonstrukciója azonban a 
falu építészeti kincseire is ráirányította a figyelmet. Így példá-
ul rendszeres turistahellyé váltak a település igényesen beren-
dezett tájházai, ahol a népmûvelõk hagyományápoló tanfolya-
mokat tartanak az érdeklõdõknek. Említésre méltó még a falu 
Millenniumi emlékmûve is, amely a magyarság világtörténe-
lemben betöltött szerepét jelképezi. 

A település a múlt század közepéig virágzó gazdaságával és 
intézményhálózatával a környezõ falvak számára mintául szol-
gált, gazdasági és kulturális értelemben a környék húzóerejévé 
fejlõdött. Építészetére is a sokszínûség volt jellemzõ. Jelen 
voltak itt a tornácos parasztházak, egy-két szintes polgárhá-
zak zártsorú kialakításban, valamint kúriaszerû lakóházak. 
Sajnos ez ma már csak nyomokban látható. E rendkívül iz-
galmas összetett építészeti formavilág pusztulása egybeesik 
a háború utáni gyökeres gazdasági-társadalmi változással. 
Más lett a régióközpont és oly mértékû lett a gazdasági és 
kulturális energiaelszívás, hogy elindult Ócsa mélyrepülé-
se. Lüktetõ élettel teli mezõvárosból, az évtizedek során a 
budapesti agglomeráció települései közé süllyedt, az ingá-
zó munkaerõ tömegét adva a fõvárosnak. Kényszerbõl fel-
bomló egyesületek, mûködésüket beszüntetõ civilszerve-
zetek, beszûkülõ közösségi- és kulturális élet jellemezte a 
települést.  Sajnos azt mondhatjuk, hogy a múlt század má-
sodik felében egy község, egy közösség életének ilyetén ala-
kulása tekinthetõ tipikusnak. Ám egy ilyen adottságú tele-
pülés iskolájának tervezésénél nem hagyhatóak figyelmen 
kívül ezek a társadalmi, gazdasági mozgások. Már csak azért 
sem, mert ennek hatásai az épített környezet alakulására el-
vitathatatlanok.

A folytonosságban érdemes hinni, nem a minden ér-
téket kihajító újrakezdésben. Ha a jövõnkre gondolunk, 
fontos, hogy a felnövekvõ nemzedék szeme láttára eleve-
nedjen meg az a kulturális örökség, melyet forma és anyag 
tekintetében Ócsa építészete hordozott. Munkatársaimmal 
– Siklósi Józseffel és Turi Attilával – arra törekedtünk, hogy 
az iskola külsõ-belsõ részeiben montázsszerûen jelenjenek 
meg valamikor volt utcarészletek, tornácoszlopok, tagoza-
tok, tetõk a beszélõ és üzenõ múlt. Mindezt olyan rend-
szerbe szõve, mintha – a gyermekek léptékéhez igazod-
va – utcákon, tereken, egy településen járnánk. Fontos, 
hogy a múlt megidézése csak az épületegyüttes földszint-
jén, alsó részein történik, mintegy alapot, forrást biztosítva 
egy új formavilágnak, új építészetnek, a jövõnek. Az épület-
együttes három jól elkülöníthetõ, mégis szervesen kap-
csolódó épületbõl áll. A telepítés során törekedtünk arra, 
hogy különbözõ minõségû tagolt udvarokat hozzunk lét-
re. A sportcsarnokkal és a futófolyosóval határolt sportud-
varon széles tornác kapcsolódik a csarnokhoz, amely fedett 
nézõtérként is mûködhet. Az oktatási épületekkel határolt 
iskolaudvarra, kiemelt – teraszszerû – udvar bõvítmények 

TRISKELL ÉPÍTÉSZIRODA Kft.

kapcsolódnak, melyek nyitott színpadként is hasz-
nálhatóak. Ezen az udvaron a település különbözõ részein 
látható homlokzatokból keletkezik egy sohasem volt, de „le-
hetett volna” kisvárosi tér. A fejlõdésnek egy olyan stádiuma, 
amelyet már nem ért el a település. Díszburkolatával, árnyas 
gesztenyefáival a település kulturális életében is szerepet 
kaphat, ideális hely lehet szabadtéri koncertek számára.

Az iskola új épületegyüttesének avatása 2002. október 
04-én volt. Idézet Dr. Orbán Viktor miniszterelnök avató 
beszédébõl: „Ezért aztán kedves ócsai diákok joggal várjuk 
el tõletek, azt hogy ne csak okosabbak, de jobbak is legye-
tek, mint amilyenek mi vagyunk. Sõt ennél többet is várunk 
tõletek, egyszer a közép-európai átalakulásokkal foglalko-
zó tudósok közül valaki azt mondta, hogy egy új politikai 
rendszer fölépítéséhez hat hónapra van szükség, egy új gaz-
dasági rendszer megteremtéséhez hat évre, és egy új társa-
dalom felépítéséhez hatvan esztendõre. Az írás sem véletle-
nül beszél negyven esztendõrõl, amelyet vándorlással kell 
eltölteni, mielõtt az ember igazán otthonra lelne. De nekünk 
nincs hatvan évünk, sõt negyven esztendõnk sincs. Azt vár-
juk tõletek, hogy tizenegynéhány év múlva, amikor felnõttök 
ti már egy más lelkületû országot építetek és nekünk, addig-
ra már öreg emberekké válók számára ezt a hatvan illetve 
negyven esztendõt jelentõsen le fogjátok rövidíteni.”

    Horváth Zoltán
    építész  
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A szemközti oldalon és jobbra: Horváth Zoltán, Siklósi 
József és Turi Attila: Ócsa, általános iskolaegyüttes
Fent: Herend, festészeti üzem homlokzatfelújítás;
tervezõ: Csernyus Lõrinc; munkatárs: Kuli László;

tervezés éve: 2000-2001; kivitelezés éve: 2001-2002,
Lent: Üröm, családi ház; tervezõ: Csernyus Lõrinc;

tervezés éve:1998, kivitelezés éve:1999-2002
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Fent: Lajoskomárom, családi ház; tervezõ: Csernyus 
Lõrinc; tervezés éve:2001, kivitelezés éve: 2002
Jobbra és lent: Kecskemét, Nyíri-erdõ, erdei iskola és 
gondnoki lakás; tervezõ: Csernyus Lõrinc;  2002
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EKLER Építésziroda Kft.

Szemere Pál Általános Iskola átépítése és bõvítése – Pécel, 
Kossuth tér; építész tervezõ: Ekler Dezsõ DLA, Ybl-díjas épí-
tész; építész munkatársak: Révai Attila, Gutowski Robert, Mó-
di Miklós, Boczkó Ákos, Dely Barnabás

Az új péceli iskola régi épületek közé illesztve a híres Rá-
day-kastély kertjének szomszédságában épül. A barokk kastély 
lejtõre futó oldalszárnyai az egyik oldalon a református temp-
lom, a másik oldalon a mûemléki istállók nyeregtetõs épülete-
iben folytatódnak. Ezeket a jellegzetes tömegeket egészítik ki 
az iskola új tantermi szárnyai, amelyek végei már szinte elemel-
kednek a lejtõrõl. A sárga vakolt oldalfolyosós épületrészek 
közé aztán szürke fémlemez borítású épülettömegeket il-
lesztettek a tervezõk, olyasformán, ahogy a barokk kastély 
középrésze ízesül az oldalrészek közé. Itt kaptak helyet a 
nagyobb termek: az aula, a könyvtár és a tanári. A szárazabb 
szerkesztésû hossz-szárnyakat ellenpontozva ezek a közép-
részek nagyított antropomorf karaktert kaptak.

Az épület elhelyezése szokatlan, mert a háztömb bel-
sejébe települ, s nincsen utcai homlokzata. Fõ nézetei a 
Ráday-kastély udvara felõl, illetve a fõ utcáról bevezetõ si-
kátor felõl tárulnak föl. A fõbejárati kapuktól lendületes ív-
vel vezetett rámpa fut fel az aulát körülölelve az emeletre, 
és ez a közlekedõ sáv szervezi egyetlen térbeli egységgé a 
zegzugos és változatosan formált épületet.

Az épület földszinti alaprajzát lásd a következõ oldal tetején
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KÖR Építész Stúdió Kft.

Budapest, XIV. Hermina úti Liszt Ferenc Zenei Ált. Iskola janu-
árban átadott új épületszárnya; tervezõ: Krizsán András

EKLER DEZSÕ – TEA & COFFEE TOWERS

Végéhez ért az elsõ számú olasz designer cég, az Alessi 2000 óta tartó 
Tea & Coffee Towers elnevezésû projektje, amely a húsz évvel ezelõtti, 
nagy sikerû Tea & Coffe Piazza program ötletét felelevenítve elismert 
építészek együttmûködésével kívánt új utakat nyitni a design terüle-
tén. A kísérlet ezúttal is sikerrel zárult: a 20 teás-kávés készlet a Milánói 
Triennálé április 8. és május 4. közötti „Tea & Coffee Towers” kiállítá-
sán mutatkozott be elõször a sajtó és az érdeklõdõk elõtt, ahol több, 
mint 10.000 látogató tekintette meg a prototípusokat. A tervezõk: 
Will Alsop, Wiel Arets, Gary Chang, David Chipperfield, Denton 
Corker Marshall, Ekler Dezsõ, Massimiliano Fuksas és Doriana O. 
Mandrelli, Future Systems, Zaha Hadid, Toyo Ito, Tom Kovac, Greg 
Lynn FORM, Alessandro Mendini, Morphosis, MVRDV, Juan Navarro 
Baldeweg, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Kazuyo Sejima és Ryue 
Nishizawa SANAA, UN Studio. 

Az egyedi, formabontó tárgyak nagy érdeklõdésre tarthatnak szá-
mot a tárgykultúra alakítói, az építészek, és a design-értõ nagyközönség 
részérõl is. Minden készletbõl 99 darab készül, amelyeknek nagy része a 
világ más-más táján kerül kiállításra, így például májusban nyílt kiállítás Pá-
rizsban, illetve vele egyidõben New Yorkban a Max Protetch Gallery-ben 
volt az amerikai õsbemutató, és a napokban nyílik kiállítás a Groninger 
Múzeumban, amely szeptember közepéig látogatható, de az elkövetke-
zõ egy évben várhatóan további kiállítások lesznek a koppenhágai Dansk 
Architecture Centre-ben, a londoni Victoria & Albert Museum-ban, bé-
csi MAK-ban vagy a müncheni Die Neue Sammlung-nál. A triennáléra 
jelent meg Alessandro Mendini szerkesztésében a kész kollekciókat be-
mutató könyv: tea & coffee towers címmel, a milánói Electa gondo-
zásában.

A magyar résztvevõ, Ekler Dezsõ kávés-teás készlete teljes egészé-
ben hagyományos, 95 %-os ezüstbõl készült. A négy edény négy eltérõ 
karakterû tárgyként jelenik meg egy kerek tálcán, és négy egyéniséget rep-
rezentál. Különbözõségük ellenére összeilleszthetõek, mint egy puzzle, hi-
szen egy család tagjai. A tervezés során Ekler az animisztikusnak nevezett õsi 
felfogást követte, amely megszemélyesíti a tárgyakat. Ezért emberszerûek 
és szimbolikusak a tárgyai. 

Toyo Ito a milánói kiállításon készült interjújában így nyilatkozott 
róla: Ekler készlete meglehetõsen „építészi”. Számomra különösen 
szervezettnek, konszolidáltnak, rendkívüli mértékben konstruáltnak 
tûnik … bizonyos értelemben túl tökéletes. Azt hiszem, fogalmazha-
tok úgy is, Ekler és az én készletem két külön világot képvisel.


