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Hajlék a fák között
Lombhotel, Noszvaj
—
építész architect: Fábián Gábor
—

szöveg text:

botzheim bálint

fotók photos:

topogram, Török Tamás

Mindegyikünk gyerekkori álma kis házat építeni a fák tetejére. Van valami történelem-előtti érzés abban, ahogy az ember lenéz. Onnan föntről
minden átlátható, mi viszont elérhetetlenek vagyunk. Egy hely, ami mindentől a lehető legtávolabb van. Az elkülönülés az utópia egy kicsi, földi
körülmények között megvalósulható darabja.
Ez a kép olyan mélyen, oly biztosan él bennünk, hogy a lombhotel kitalálói úgy gondolták, erre akár üzleti tervet is lehet alapozni. A Bükkalja határában, a Kánya-patak
völgyében fekvő Noszvaj tökéletesen hozza a mindentől távol tartózkodás érzését. Ide
kikapcsolódni járnak az emberek, a falu melletti üdülőterület már az 1930-as években
önálló nevet kapott. A hegyek ölelésében található a Síkfőkúti tó, a lombhotel helyszíne. A tó környezete felemás, az egyik oldalon a természet megnyugtató arcát látjuk, a
másikon viszont zavaró hatást kelt a tó mellett is terjeszkedő magánüdülők zaklatott
vizualitása. A tóra néző keskeny, ligetes, vagy még inkább erdei hangulatú földsávon
egymást és a megtermett fákat elkerülve néz lefelé a négy kis apartmanház. A meredek
domboldal segít abban, hogy a vendégek minél kevesebbet lássanak egymásból, de
annál többet a természetből.
A lombhotel elnevezés telitalálat: a lábakra állított épületek megbújnak a fák között,
a lakrészek ténylegesen a lombok magasságában vannak. A lombház szó kapcsán leginkább egy gubacsra emlékeztető épület jutna eszünkbe, ami szinte ránő a fára, itt azonban az építészeti program, illetve a helyi szabályozás kötöttségei miatt racionálisabb
választásnak bizonyult a szögletes formavilág. Ugyanakkor a telepítés jól kihasználja a
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telek adottságait: egy természetes vízfolyás által kivájt völgy közepén egy ösvény vezet
fölfelé, ennek jobb és bal oldalára fűzték fel az üdülőegységeket. A lakrészeket fentről
megkerülve egy hídon lehet megközelíteni. A bejárat mellett közvetlenül a vizesblokk
található, majd tovább haladva a lakótérbe lépünk be. A berendezés és a felszereltség
hotelhez illő: dupla ágy, gardróbszekrény, olvasólámpa, minibár, tv. Minden hotelszoba
saját fürdőszobával, teakonyhával rendelkezik. A legjobb helykihasználás érdekében az
egyterű lakrészből szinte egy nagy beépített bútorként vannak leválasztva a kiegészítő
funkciók. A fedett terasz különlegessége a padlóba süllyesztett jakuzzi, itt a pezsgőfürdőhöz a tó látványa társul. A lakóegységek kompaktsága ellenére tágasnak érezzük
a 27 négyzetméteres alapterületet, amelyet még kiegészít a 6 négyzetméternyi terasz.
Az apartmanházak tulajdonképpen egyazon modul variációi, az eltérés közöttük
csupán a lábak hossza, amely mindegyiknél a lejtős terephez való illesztéstől függ.
Csupán a telek első háza kivétel, a többitől eltérően ennek alsó szintjét is beépítették,
itt kapott helyet a recepció és egy közös használatú szauna, mely hatalmas üvegfelülettel nyílik az erdő páratlan látványa felé.
A teljes épületegyüttesre jellemző a funkciót és a szerkezetet is megmutató puritán
megvalósítás. A legfőbb alapanyag a felületkezelt, de a természetes színét megtartó fa,
amely a láb-oszlopokon, a lakó-kubus burkolatán és szinte az összes látszó szerkezeten visszaköszön. A házikók a tó túlpartjáról érvényesülnek igazán, egységes arculatuk,
ritmikusan váltakozó elrendezésük üdítően hat az üdülőházak összevisszaságában,
szinte természetes részei az erdőnek.

Shelter among the trees
Foliage Hotel, Noszvaj
Embraced by the hills, the foliage hotel was built on the shore of Lake Síkfőkúti after designs by architect Gábor Fábián. Overlooking the lake, the site is a narrow strip of land with
trees evoking the atmosphere of a forest – this is where four modest-size apartment houses
look downward avoiding the tall trees. The steep hillside facilitates that guests staying
here should see the least of one another, and the most of the surrounding natural environment. Turning around the apartments from above, they are approachable via a bridge. The
furniture and equipment meet the criteria of hotels: here is a double bed, a wardrobe, a
lamp to read by, a mini bar and a tv set too. Each room features en suite bathroom and a
kitchenette. A unique feature of the roofed deck is a jacuzzi sunk into the floor.
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