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A terv célja egy olyan turistaház létrehozása volt, ami a természet szívében, távol az emberi környezet zajától
és káros hatásaitól, önfenntartóan tud
létezni akár a Bükk-fennsíkon, a Három-kő csúcsán, vagy akár más, turisták által kedvelt hegycsúcson. Menedéket nyújt az időjárás viszontagságai
elől, kényelmet és kikapcsolódást a
szervezett szállóvendégeknek.
terv // plan

A terv egyik fele egy önellátó turistaház, ami
kulcsosházként működik, bejelentkezés alapján
foglalható el, kielégíti az emberi alapszükségleteket – vagy akár többet is – , és kényelmesen tölthet el itt egy estét például egy baráti
társaság. Ahhoz hogy ez életképesen tudjon
működni, szükség van elektromos áramra,
folyó vízre, illetve fűtésre időjárástól függően.
A másik fele az úgynevezett bivakolásra alkalmas. A bivak egy szükségszállás, olyan alvóhely, ahol kicsit kényelmetlenül, de védetten
lehet átvészelni egy éjszakát a hegyekben.
A házikó a hegycsúcsról meginduló déli
lejtőn kapott helyet, ezzel páratlan kilátást
biztosítva az odalátogatóknak, ugyanakkor
nem zavarja a csúcsra érkezők kilátását.
Az alsó épülettömeg kilátási pontként is funkcionál. Az épület tömege letisztult, egyszerű,
mégis sokatmondó. Elsőként a bivakszállás
vasbeton tömege simul a hegyoldalba, szilárdan és megbízhatóan, sugallva funkcióját is, majd erre ül rá a könnyűszerkezetes,
védelmet és kényelmet nyújtó turistaház.
Az alsó tömeg zárt, csak minimális megnyitás

található rajta. A felső tömeg más szempontok szerint alakul: itt nem a szükségszerűség
az elsődleges, hanem az otthonosság, komfortosság, így a déli bütüjén egy nagy, emeletnyi magas üvegfelület biztosítja a kilátást és a
megvilágítást, illetve a tetőfelületen egy teljes
hosszban végigfutó felülvilágító sáv hasítja fel
a kubust. A bejárat résnyire nyílik meg a turistaút felé. Az alsó menedék bejárata az épület
keleti oldalán, a hegyoldalon leereszkedve érhető el. Itt egy stégre érkezünk, ami a mélység fölött úszik és a bivak elé is benyúlik. Ez
tökéletes helyet ad a túrázóknak egy kis láblógatós ücsörgésre, tűnődésre a világ felett.
A belső tér kialakítása is egyszerű, puritán,
funkcionális. Falai nyers zsaluzott betonfelületek, a padlón egy strapabíró műgyantás bevonat készül, egy deszkaburkolatos, dobogószerű alvófelület szolgál fekhelyül. Ez a felület
a hátfalra is felkúszik, ezzel nagyban javítva
az itt alvó vendég hőérzetét. Egy egyszerű
asztalon és padon kívül másra nincs is szüksége az itt megszállónak, hiszen egy sátorban
sincs több. A felső kubus kétszintes. Föld-
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szintjére érkezve egy két szint magas térbe
lépünk, ami egy a hossztengelyében végigfutó
közlekedő sáv, fölötte a felülvilágítókkal. Innen érhető el a mellékhelyiség és a gépészeti
tér, másik irányban pedig egy lépcsőn jutunk
az emeletre. A földszinten közösségi tér kapott helyet, egyik végén egy főzősarokkal,
a másikon a kilátásra szervezett, kandallós
résszel, közöttük egy étkezőként funkcionáló
asztalsorral. Az emeleten csupán egy alvótér
és egy vizesblokk kapott helyet, meleget a
földszinti kályhától felfutó kémény szolgáltat.
Anyaghasználatban is érzékelhető a
kétféle rendeltetés. Az alsó vasbeton kubus nyers, durván zsaluzott textúrája szin-

régi-új magyar építőművészet

te megegyezik egy barlang hatásával, ám a
fekvőfelületeken elhelyezett faburkolat mégis csal egy kis komfortosságot a menedék
belsejébe. A felső kubusban egy magasabb
komfortszint kielégítése volt a cél, itt két
jellemző felület található: fafelület a padlón
és rétegelt lemez fal- illetve mennyezetburkolatok, valamint vakolt felület a közlekedő
sávban. A kettő közül inkább a fa dominál,
így kényelmes, otthonos az összhatás. Az
anyaghasználaton túl a fény is a belső tér
fontos szervező eleme. Az épület tetején végighúzódó felülvilágító sáv egészen a földszintig engedi a fény terjedését, egybefogva
így az emelet és földszint terét.

The primary aim of the scheme was to construct a tourist accommodation which is located in the heart of nature, far away from
the noise and harmful impacts of man-made
environment and can exist and maintain itself
in a sustainable way. It partly functions as a
self-supporting tourist lodge which can be occupied via advance booking, and provides the
basic needs of human beings – or even more:
it can comfortably accommodate a company
of friends staying overnight, for example. The
other half is a so-called bivouac, or an improvised temporary accommodation where one
can spend the night with less comfort, but
in a place sheltered from the weather up in
the hills This small cottage is located on the
southern slope starting from the hilltop, and
thus offers unique vistas for visitors without
disturbing the view of those arriving at the
top. The lower-located structure also functions as a vantage point.

