
A 20. század eleji modern építészetnek számtalan jellegzetessége, formája, 
irányzata volt. Amikor 1931-ben a Pasaréti út külső részén, egy addig 

kertészetként működő területen vadonatúj utca jött létre, annak házai is 
különbözőféleképpen voltak modernek. Ma már az egészre azt mondjuk: 

Bauhaus, noha a tervezők nagy része nem is volt kapcsolatban  
a Bauhausszal. Persze nem véletlen, hogy pont ez a név vált mindent  

lefedő ernyőfogalommá.

Branczik Márta

NAPRAFORGÓ UTCA
A modern mintakollekció
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A Napraforgó utca röviddel a házak felépülte után, 1931 k.
Forrás: MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum



A Weimarban alapított állami művé
szeti iskola, a Staatliches Bauhaus ép  
pen 100 éve kezdte meg működését. Bár 
az iskola munkája sokféle művészeti 
ágra kiterjedt, a Bauhaus az építészet
ben vált fogalommá, szinte a modern 
építészet szinonimájává, pedig a mo  der   
 nizmus számtalan forrása közül csak 
az egyik a Bauhaus. Az 1920as évek
től terjedő, máshol inkább „nemzetkö  
zi modern”, „internacionális mo dern” 
stílusnak nevezett építészet a kor  társ 
építészek szélesebb rétegei szemében 
egyáltalán nem csak a Bauhaushoz kötő
dött. Volt, aki a De Stijlt, Le Corbusiert 
követte, a Neue Sachlichkeithoz vagy az 
orosz konstruktivizmushoz kapcsoló

dott, mások az art deco felől közeledtek 
a modern építészethez. Valójában ez a 
sokszínűség jellemzi a két világháború 
közti modern építészetet, és ez a Napra
forgó utcai mintatelepen is jól láthatóan 
megmutatkozik.
A 20. század elejének egyik fontos tár
sadalmi kérdése a városi tömegek lakás  
hoz juttatása volt. Nemcsak a legszegé
nyebbeké, hanem a középosztály lakás
gondjai is folyamatosan növekedtek. Eb   
ben a helyzetben jutottak szerephez a 
mo dern építészet hívei, akik úgy gon
dolták, az újabb építési technológiák és  
a funkcionális tervezés segítségével taka
rékosabban lehet építkezni. Volt, ahol 
a város már a 20as években korszerű, 

modern stílusú lakóépületegyüttesek 
létrehozását finanszírozta, ilyen volt pl.  
Berlin (elsősorban Bruno Taut tervei  
alapján), Frankfurt vagy a hollandiai 
Rotterdam, ahol ekkor a holland mo
dern mozgalom, a De Stijl egyik tagja,  
J. J. P. Oud városi építészként tevékeny
kedett. Máshol a tervezők az építészek 
és üzletemberek által alapított és az ál   
  lam által is támogatott szövetségek, a 
helyi Werkbundok segítségével minta
telepeket hoztak létre a modern építészet 
propagálására, ezek közül a leghíresebb 
a frankfurti Weißenhofsiedlung (1927) 
volt, majd ezt követték a Wrocławban 
(akkor még Breslau, Németország része
ként) és Brnóban felépült mintatelepek. 

7 Építészettörténet

Balról jobbra: Vágó László épülete, a 11-es számú ház, Kertész K. Róbert észak-európai téglaépítészet hatását mutató,  
9-es számú ikerháza és a Tauszig Béla és Róth Zsigmond építészpáros art deco elemekkel díszített, 16-os számú épülete

Forrás: MÉM MDK Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Fotótára

Vágó László, ifj. Masirevich György, Molnár Farkas épületei,  
a kép előterében jól látható a Napraforgó utca kis teréről  

a Pasaréti útra átvezető egykori híd fakorlátja
Forrás: MÉM MDK Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Fotótára
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A Napraforgó utcai mintatelep makettje, 1930
Forrás: Tér és Forma, 1931/10., 305. oldal

Balra Molnár Farkas modern épülete, a Napraforgó utca 15., jobbra a Barát Béla – Novák Ede építészpáros 
hagyományos stílusú, 22. szám alatti családi háza, mindkettő 1931-ből

Forrás: MÉM MDK Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Fotótára
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Kaffka Péter épületének korábbi tervváltozata 1930-ból, ekkor még a ház részben lábakon állt volna,  
a kerti homlokzatra hatalmas virágablakot tervezett az építész

Forrás: Budapest Főváros Levéltára

Balra Kaffka Péter art deco stílusban megépült épületének (Napraforgó utca 3.) utcai, jobbra pedig kerti homlokzata, 1931
Forrás: MÉM MDK Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Fotótára



A budapesti Napraforgó utcai minta telep 
ilyen európai példák hatására 1931 ben 
valósult meg. Kezdeményezői Kaffka 
Péter, Kozma Lajos és Vágó Lász ló építé
szek voltak1, akik a nemzetközi modern 
építészetet szerették volna népszerűsí
teni és bebizonyítani azt, hogy észszerű, 
a funkcióknak megfelelő alaprajzú, ki
sebb alapterületű lakásban is kényelme
sen élhet egy család. Magyarorszá gon 
azonban a mintatelep megvalósítása 
más  képpen alakult, mint a német, cseh 
vagy osztrák területen, mert nem egy 
szakmai szervezet tapasztalt építésze 
(mint Stuttgartban Mies van der Rohe 
vagy Bécsben Josef Frank) irányította 
a tervezést és megvalósítást, hanem egy 
építőipari vállalkozás vezetői. Hivata
los (állami vagy városi) támogatás hiá
nyában a Fejér és Dános cég biztosí
tot ta (mai szóval ingatlanfejlesztőként) 
a kezdeményezéshez szükséges anyagi 
hátteret: ők vették a telkeket, minden 
bizonnyal ők választották ki és bízták 
meg az építészeket, és bonyolították le 
az építkezést, majd az értékesítést.2 Ez 
a körülmény döntően meghatározta  
a mintatelep karakterét.

A Fejér és Dános cég 1930ban megvá
sárolta a Pasaréti út és az Ördögárok 
mentén lévő kertészet telkét, ahol a 
kör  nyék övezeti besorolásánál kisebb 
telkekre a szokásosnál kisebb családi 
házak felépítését tervezte. Az engedé
lyező Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
tartott a budai telkek felaprózódásá  
hoz vezető precedenstől, ezért az enge
délyezési eljárás nehezen haladt. Nem 
véletlen, hogy a cég által megbízott épí   
tészek között a modernizmus fiatal él
harcosai, Fischer József, Molnár Farkas 
(a modern építészek nemzetközi szer
vezete, a CIAM magyar csoportjának 
vezetői) és ifj. Masirevich György mel
lett a kor befolyásos építészei is szerepet 
kaptak, mint a neobarokk épületeiről 
ismert Wälder Gyula vagy Kertész K. 
Róbert, Klebelsberg Kunó államtitká
 ra, aki az abban az évben Budapesten 
megtartani tervezett 12. Nemzetközi 
Építészkongresszus rendezője volt. Vé  
gül a Közmunkatanács több kikötés 
mellett ugyan, de engedélyezte a terület 
100 négyszögöles telkekre osztását, és 
megszülettek az utca családi házainak 
egyedi tervei. Az építészek maguk is 

különbözően értelmezték a modern  
épí  tészetet, más volt a Bauhausnöven   
dék Molnár Farkas és más a korábban 
nagy  vonalú szecessziós és art deco 
bér  villákat tervező Wellisch Andor el
képzelése a modern építészetről. Sőt 
a menet közben eladott épületek ese
tében a tervezők elképzeléseit a vevői 
igények is módosíthatták. A tervezés 
során talán a 3. számú épület változott 
a legtöbbet.3 A fiatal építész, Kaffka 
Péter első tervén az épület funkcionális 
alaprajza, lábakra állított hasáb alakú 
tömege még a Bauhausra jellemző mo
dern építészet jegyeit mutatta, a kert fe   
lé néző, emeletmagas, üvegezett virág
ablak egyenesen Gropius akkoriban 
el készült dessaui műhelyépületét idéz   
te. Ezzel szemben a megvalósult épü    
let ha  gyományos téglaszerkezetű lett,  
alap  rajzán hatalmas fogadószobával 
és szalonnal bővültek a reprezentációt  
szolgáló terek, külső formálása pe dig  
harsányan art deco stílusú lett.
A mintatelep tehát azt a sokszínűséget 
mu tatja, ami Budapest modern építé
szetére általában is jellemző. Az épüle
tek alaprajza a korabeli európai családi 
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Ifj. Masirevich György csaknem eredeti állapotban megmaradt, felújított, 13-as számú családi házának belső terei. A nappaliból lépcső 
vezetett az emeleti galériára, innen lehetett belépni a hálókba. A galéria alatt jól láthatóak az eredeti hőlégfűtés befúvó rácsai
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ház alaptípusának felelt meg, a föld
szinten a kiszolgálóhelyiségek és a nap
pali, az emeleten a fürdő és több háló
szoba – a térkapcsolatok, térszervezés 
tekintetében a házak kevéssé mutatták 
a modern építészet funkcionalista jel
legét. A homlokzatok többsége sem volt 
szigorúan véve modern stílusú vagy a 
Bauhaus által inspirált, sokan használ
tak téglaburkolatokat, art deco vagy 
his  torizáló formaelemeket (mint Ker
tész K. Róbert 9es számú, a Tauszig és 
Róth tervezőpáros 16os vagy Baráth 
Béla és Novák Ede 22es számú házán).
Ugyanakkor az építkezés lehetőséget 
teremtett új építőanyagok, szerkeze
tek (tolóablakok, beépített szekrények),  
kevéssé elterjedt gépészeti megoldások  

(mint pl. a légfűtés) bemutatására, mi   
vel a mintatelep házait – akár a Werk
bundsiedlungok esetében – megnyitot
ták a látogatók előtt. A reménybeli ve 
vőkkel folytatott kommunikációnak  
ez a formája és a „mintatelep” gondolat  
az 1960as évek gyakorlatában is to
vábbélt, például az Óbudai Kísérleti 
Lakótelepen.
Az építészek különböző felfogása el le 
nére a tizenkilenc épületből álló utca  
képe harmonikus lett; a hasonló mé
retű telkeken (egy kivétellel) egyeme
letes, a megszokottnál kisebb alapte
rületű, többnyire gondosan kiérlelt 
arányú, kubisztikus tömegekből álló, 
zömében lapostetős, a hagyományos 
díszítést mellőző családi házak épül

tek. Az utca egységes képéhez az egy
forma kerítés, az egyforma utcalám
pák mellett a Solty László kertépítő  
tervezte, négyzetes alakú növényszi
getekből álló, geometrikus rajzolatú 
kertek látványa is hozzájárult. 
1931. november 9én a mintatelepet 
je lentős publicitás mellett avatták fel,  
a házak divatosak lettek, hamar ve
vőre találtak. Így, bár nem sikerült a 
modernizmus elveit maradéktalanul 
érvénye síteni, a Napraforgó utcai min
tatelep mégis mérföldkő lett a modern 
építészet elterjesztésében. Műemléki 
védelme emiatt is fontos, hiszen így le
hetséges a minderről tanúskodó eredeti 
állapot megőrzése.
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Fischer József helyreállított épülete a Napraforgó utca 20. szám alatt, 2019
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