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régi-új magyar építőművészet 

beteljesített egység
evaNgÉlIkUs óvoda, győr
—
építész architect: ráskaI pÉter      szöveg text: okrUtay MIklós      fotók photos: BUJNovszky taMás
—
Győr evangélikus negyede, az Insula Lutherana a városszövetbe való szigetszerű beágyazódásával különleges építészeti 
együttes. Létrejötte II. József 1781-es türelmi rendeletének következménye, amikor a protestáns templomok építése ugyan 
engedélyt nyert, de azok tornyot, harangot és a közút felől nyíló bejáratot nem kaphattak. Győrött erre sajátos válasz szüle-
tett avval, ahogy a Bécsbe vezető út felől a konventépület takarásában emelték fel a templomot, amelynek a Rába-partról 
való feltárulását azonban már semmi sem akadályozhatta.

Ezt az egyedi beépítési szerkezetét a mai napig őrző 

épületegyüttes néhány év leforgása alatt egy ütemben 

újulhatott meg, hála az egyösszegű állami támogatásnak. 

Az 1785-ben átadott Öregtemplom körül létrejött épü-

letcsoport valamennyi elemének felújítása városi léptékű 

beavatkozás, egyszerre klasszikus műemlékvédelem és 

a funkcionális bővülést kiszolgáló kortárs építészeti jelen-

lét. Az új tornaterem és az ehhez társuló tantermi szárny 

léptékében is jelentős, általuk alapvetően rendeződik át, 

nyer friss összefüggést akár csak a templom városképi 

feltárulása is. Mégis, igazán progresszív gondolatokkal 

az együttes legkisebb részlete, az új óvoda jelentkezik. 

 Az evangélikus negyed gyakorlatilag a teljes életút-

nak keretet kínál. Az általános iskola, a gimnázium és a 

szeretetház mellett évtizedek óta óvoda is működik itt, 
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utóbbi azonban az egyébként is organikusan, évszá-

zadról évszázadra bővülő területen csak elszórva jutott 

helyiségekhez. A teljes körű megújulás esélyével élve 

az intézmény közös terekbe költözhetett, hogy ezzel a 

legkisebbek számára is valódi otthon teremtődjék.

A helyszín egyfajta maradék tér, két épület a Kon-

vent és a Szeretetház között. Előbbi a templommal 

egyidős, utóbbi a 19. századvég szülötte, mindket-

tő befejezett homlokzattal, visszahúzódó nyeregte-

tővel néz egymás felé. A terület a teljes együttesen 

belül korábban meglehetősen alulhasznált volt, a te-

herkapuk képviselte hátsóudvar-hangulat a Pető-

fi tér felé kissé szegényes képet mutatott, így a hely-

szín szinte önmagát kínálta fel a méltó hasznosulásra. 

 A két hagyományos, történeti tömegképzésű, eltérő 

párkánymagasságú magastetős épület közé belépni ki-
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hívás: mindkét szomszédhoz egyszerre igazodni szinte 

lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Így valós utat járva, az 

óvoda új épülete felvállalt önmagában jelentkezik, la-

postetős kubusa feszültségek nélkül zárja le és teszi 

immár teljessé az evangélikus épületegyüttes egyik leg-

inkább fontos városképi látványát. Az utcai homlokzat-

képzés esetében valójában adottak a sarokpontok, így a 

Konvent homlokzatmagasságának átvétele, a két szom-

szédos homlokzati sík összekötése magától értetődően 

adja meg az alapvető paramétereket, innentől azonban 

a belső funkcionális tartalom diktálja a továbbiakat.

 Az épület egyik erénye éppen az, hogy a választott 

építészeti megoldások mindegyike ilyen képletszerűen 

levezethető. Mert hasonlóképpen jól pozícionált a be-

járat, hívogató a homlokzati sík éles visszametszése, 

amelynek köszönhetően kellemes előtér keletkezik. Az 

ennek ellenpárjaként megfogalmazott, a Szeretetotthon 

udvarára vezető gazdasági kapun sem az elhelyezés 

kényszere érződik, fehér, kissé előreugró béllete fino-

man jelzi az óvodától elkülönülő funkciót. A nagy, összefogott felületen nyíló ablakok 

az egyes óvodai foglalkoztatókat jelölik ki, délben lefut a redőny, kellemesen árnyas 

a tér, szundítanak az ovisok – a legnemesebb funkcionalizmus érzékeny jelenlétét 

tapasztaljuk.

A választott homlokzati burkolat kellemesen meleg tónusú; helyes döntés, hogy 

nem a megszokott, középület-sárgákkal akar azonosulni, de a túlzottan hivalkodó 

megjelenéstől is tartózkodik. jól harmonizál a fekete ablakbélletekkel, melyeknek éles 

szögű visszametszései izgalmasan fokozzák a homlokzati sík plaszticitását.

Ami a belső tereket illeti, az utcakép fokozta várakozások kevéssé igazolódnak 

vissza. Egyedül a természetes fény áradása az, aminek örülni lehet. Feltűnő a tudato-

san végiggondolt belsőépítészet hiánya, mint ahogy az is, hogy mind a termek, mind 

a közlekedőterek nehezen viselik a zsúfoltságot.

Kicsit távolabb lépve még egy zárókép ragad magával. Az Öregtemplomot egyik 

oldalról az iskola sportudvara, másikról az óvoda játszókertje veszi körül. Az itt fel-

növő gyerekeknek a templom jelenléte – annak szentsége mellett – a profán hétköz-

napjaik részévé is válik, mint Velencében, ahol a srácok a Santi giovanni e Paolo ba-

zilika főhomlokzatára egykapuznak. Hasonló lehet az új óvoda szerepe is, a történeti 

épületegyüttesben az azzal egyenrangú kortárs építészeti jelenlét természetességét 

képviselve.
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uNiTy MAde COMpleTe
lutheran kindergarten, győr

The evangelical district of Győr called Insula Lutherana is a 

unique architectural complex with its insular embedding into 

the city fabric. The structure of this extraordinary develop-

ment preserved till now has been revived in a few years in 

one stage, thanks to a single sum sponsoring by the state. 

Inaugurated in 1785, the group of buildings around the Old 

church was revived including every detail, which is an in-

tervention of the city scale. This project is both a classic 

example of monument protection and preservation and the 

presence of contemporary architecture. However, it is the 

new kindergarten building, the tiniest detail of the complex, 

which presents genuinely progressive concepts. Its site is a 

kind of leftover space, actually two buildings between the 

convent and the Hospice. The flat-roofed cube of the kin-

dergarten rounds off without any tension and makes com-

plete the complex of the evangelical buildings and is yet its 

component most significant for the townscape. each of the 

chosen architectural solutions is as deducible as a formula. 

The entrance is well-positioned, the sharp cutback of the 

facade plane is inviting, owing to which a pleasant space was 

created at the front. Windows opening from the large com-

prehensive surface mark the rooms of kindergarten groups, 

at noon the blinds are rolled down, the interior is pleasantly 

shadowy, children can have a catnap sleep – we can expe-

rience the sensitive presence of the noblest functionalism. 
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