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Mesterséges fény nélkül otthonaink, közintézményeink, építészeti alkotásaink a természetes fény eltűnésével sötétségbe
burkolódznának. Nagy figyelmet kell fordítani esti fényeink tervezésére, hogy a kialakítás milyen hangulatot hoz létre, hiszen
napi bioritmusunk esti részét ez alapvetően befolyásolja.
A Lisys-Project név hosszú évek óta egyet jelent a minőségi világítással és az ahhoz kapcsolódó innovatív gondolkodással.
A környezethez, valamint az ott élők igényeihez adaptált világítás kreatív tervezése, az újító koncepciók mérnöki precizitású,
szakszerű megvalósítása a bel- és kültéri világítás területén számunkra nem munka, hanem szenvedély, hivatás. Filozófiánk,
hogy esztétikus, és az adott térbe harmonikusan illeszkedő dizájn mellett maximális energiahatékonyságú, korszerű és hosszú
távon is költséghatékony működtetés alapelveinek megfelelő világítástechnikai megoldásokkal álljunk elő. Ennek érdekében
termékpalettánkat folyamatosan frissítjük, így mindig a legmodernebb, legmagasabb műszaki színvonalú termékeket ajánlhatjuk partnereinknek.
A világítási rendszerek komplett tervezésében és kiépítésében projekt-mérnök csapatunk friss megoldásokkal, világszínvonalú
termékkínálattal és minőségi szolgáltatással valósítja meg az elképzeléseket, de figyelünk az általunk tervezett és megvalósított
rendszerek hosszú távú utógondozására is.

www.lisys-project.hu | 1142 Budapest, Tengerszem utca 78. | +36 1 307 6209 | mail@lisys-project.hu

„Várost álmodtam ide én;
fölraktam, itt van: az enyém.
Utat álmodtam, kész az út;
fürkészem: milyen messze fut?
Fényről álmodtam: fény ragyog.
És álmodtam egy ablakot,
ahonnan majd a végtelen
tavaszi eget nézhetem….”
(Kányádi Sándor: Álmodó)

E lapszámunkban több írás is az építészet és a fény kapcsolatával
foglalkozik. Fontosnak tartjuk a témát; nem csupán azért, mert a fény,
mint az architektúra egyik alapvető eleme, több építészettörténeti korszakban is főhangsúlyt kapott, hanem a fénytechnika rendkívül gyors
változása miatt is. A LED-világítás és a digitális animációk révén az
építészet ma újabb és újabb eszköztárakat fedez föl magának, amelyek
gazdagítják, árnyalják az épített környezetről alkotott korábbi fogalmainkat. Ezt a tematikus összeállítást azzal a szándékkal adjuk olvasóink
kezébe, hogy friss szemmel tekinthessen építészet és fény, építészet
és színpadi tér, építészet és látvány találkozási pontjaira. Mindehhez a
most elhunyt Kányádi Sándor egyik versének részletét ajánljuk.
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A MÉSZ éves
Közgyűlése
Építészek Háza,
2018. június 4.
—

szöveg text:

Götz Eszter
MÉSZ

fotók photos:

—

Június elején tartotta meg a Magyar
Építőművészek Szövetsége az évi
rendes közgyűlését az Építészek Háza
Kós Károly-termében.
Krizsán András üdvözlő szavai után Fürjes
Balázs kormánybiztos, Vashegyi György, a
Magyar Művészeti Akadémia elnöke, dr. Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke,
Winkler Barnabás, a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia Építőművészeti Osztályának elnöke, valamint Simonffy Márta, a Magyar
Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke mondott köszöntő beszédet. A
Közgyűlésen elhangzottak az egyes bizottságok beszámolói, a 2017. évi közhasznúsági
jelentés és költségvetési beszámoló, illetve a
2018. évre vonatkozó tervek. A Közgyűlésen
adták át a 2018. évi Vedres György-díjat Csóka
Balázs építésznek. Kísérő kiállításként a MÉSZ
egykori elnökére, Reischl Gáborra emlékező
kiállítás volt látható a Kós Károly teremben
(lásd beszámolónkat a Passzázs rovatban).
Krizsán András elnöki beszámolójában kitért a MÉSZ 2017. évi nagyobb programjaira és
tevékenységi köreire. Megemlítette a Magyar
Építőművészet folyóirattal közösen megrendezett Here We Are – Itt vagyunk nemzetközi építészeti fotópályázat sikerét itthon és a pályázat
anyagából készült kiállítás többi helyszínén.
Beszélt a Hudec László születésének 125. és
halálának 60. évfordulója tiszteletére meghirdetett Hudec emlékév tervezett eseményeiről,
a V4 Családi Házai nemzetközi pályázatról és
a Fiatalok Feketén Fehéren pályázatból készült kiállításról, annak külföldi szerepléseiről.
Megemlítette az Építészek Házában indított,
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Krizsán András elnök és Csóka Balázs építész, a Vedres György-díj idei díjazottja

Építész-művészek című képzőművészeti kiállítás-sorozat egyes eseményeit, a MÉSZ-esték
kerekasztal-beszélgetések 2017-ben fókuszba
került témáit, a rendszeressé vált tervpályázati
bemutatókat, beszélt a Budapesten és országszerte megrendezett szakmai fórumokról, építészeti témájú előadásokról, az egyetemekkel
és a külföldi szakmai szervezettek való kapcsolatok erejéről és sikereiről és a Visegrádi
Négyek párhuzamos szakmai szervezeteivel
való együttműködésekről. A MÉSZ által 2017ben megrendezett, több mint 100 sikeres szakmai program közül kiemelte a Ház+Mesterek
interjúsorozat második évadának elkészítését,
a Csütörtöki Iskola rendezvényeit, és beszélt
a legújabb programsorozatról, a Jössz-MÉSZ
címmel szervezett építészettörténeti városi sétákról. Végezetül arról a koncepcióról tájékoztatta a Közgyűlés résztvevőit, amely a MÉSZ
székházát a szakma reprezentatív épületévé
kívánja emelni, egy átfogó műemléki épületrekonstrukcióval, illetve egy európai színvonalú
intézmény, egy hazai építészeti központ kialakításával. Mint mondta: „Gazdasági, jogi szakértőkkel közösen összegyűjtöttük az európai
nagyvárosokban működő építészeti központok
működési struktúráját, és elkezdtük kidolgozni egy koncepció tervet, hogy létrejöjjön egy
olyan építészeti központ, ahol a Nemzeti építészetpolitika dokumentumban megfogalmazott
értékek népszerűsítése érdekében a szélesebb
közönség is megismerkedhet a hazai építészek

példa értékű munkáival, terveivel, véleményével és tapasztalataival, a művészi értékű alkotó munka és hivatás eredményeivel. Olyan
befogadó környezet az épített környezet iránt
érdeklődők számára, ahol az építészeti értékek
nem csak közös élményt, de gazdaságfejlesztési potenciált is jelentenek. Nyitott ház, ahol
a felfedezés örömével gazdagodva bárki képet
alkothat az építés folyamatáról, a hagyomány
és innováció szerepéről a magyar építészetben, növelve az érdeklődést az építészet iránt,
szemléltetve az építészek által létrehozott, a
társadalom, a nemzetgazdaság, a turizmus, és
az építőipar számára is releváns kulturális és
gazdasági előnyöket, értékeket.”

The Annual General Meeting of MÉSZ
Architects’ House, June 4th, 2018
The Association of Hungarian Architects held its
annual general meeting in the Károly Kós hall of
the Architects’ House. Chairman András Krizsán
in his annual report talked about the major programmes and activities of MÉSZ in 2017. He also
informed the participants of the concept which
is meant to elevate the headquarters of MÉSZ to
rank as a representative historic building of the
profession after a comprehensive reconstruction, as well as to house an institute of European
standards, a centre of Hungarian architects.
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Galvani-híd, Budapest
Az Új Duna-híd meghívásos nemzetközi tervpályázat eredménye
—

1. díj: Van Berkel en Bos, U.N. Studio & Buro Happold

2017 nyarán a kormány és Budapest
Főváros Önkormányzata közös kezdeményezésére meghívásos nemzetközi
tervpályázatot hirdettek a Dél-Budát
Csepellel összekötő új Duna-híd tervezésére.
Az elmúlt években széles szakmai egyeztetési folyamat keretében az érvényben lévő
országos és főváros fejlesztési tervek mentén, egyedülálló alapossággal került áttekintésre a fővárosi meglévő városszerkezete és
közlekedési rendszere. A rendkívül széleskörű egyeztetési folyamat eredményeként
számos olyan egymásra ható közlekedési
és városfejlesztési célkitűzés és beruházás került meghatározásra, amelyek Budapest és kiemelten a dél-budapesti városrész
szempontjából kulcsfontosságúak és a város fejlődése szempontjából előremutatóak.
Ezen célkitűzések alapján a Kormány Bu-
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Megosztott 2. díj: Lavigne & Chéron Architectes

dapest Főváros Önkormányzata egyetértésével úgy döntött, hogy meg kell kezdeni egy
új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2×3 forgalmi sávos Duna-híd előkészítését a Galvani
utca – Illatos út vonalában („Új Duna-híd”).
A tervpályázatra 17 pályamű került benyújtásra. A Bíráló Bizottság pozitívan értékelte a
híd és kapcsolódó részeinek jó építészeti összhatását, megfelelő, jó arányait, városképi megjelenését és a budapesti hidakhoz való rokonítást; a hídon közlekedők számára biztosított
térélményt, a várossal való vizuális kapcsolat
révén; az újszerűséget, valamint az innovatív
anyaghasználatot és technológiát, az alacsony
környezetterheléssel és energiafelhasználással előállított építőanyagok alkalmazását.
1. díj: Van Berkel en Bos,
U.N. Studio & Buro Happold
„Egyszerű, de egyedi, elegáns, kecses, harmonikus, koncepció. Épületszerű talpakkal
csatlakozik a parthoz, ami városképileg kedvező, szerves hatást vált ki, a talpakon lévő
kilátó pontok egyszerűen, de szellemesen
megoldottak. A két támpillér a befogadást,
elengedést jelképezi: a kapuszerű kialakításuknak szimbolikus jelentés tartalma van.
Szervesen csatlakozik a településszerkezethez, finoman kiegészítve azt. A közúthálózat-
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hoz közvetlenül kapcsolódik és nem idegen
testként halad át. A város sziluettbe belesimul és nyugodt harmonikus képet mutat. Jók
a kontrasztok a súlyos indítás és a lebegő
középrész között. Méltóságteljes, kijelöli a
térben a saját helyét. Erőt, dinamizmust sugároz, formavilága letisztult és időtálló. Gyalogos élmény tekintetében van pályamű, amelyik többet nyújt, ugyanakkor ennek a hídnak
az esetében a funkció, a forma és az élmény
egysége jól megvalósul.” (részlet a zsűri értékeléséből)

Megosztott 2. díj:
Lavigne & Chéron Architectes
„Ez az egyetlen olyan pályamű, amelynél a
gyalogosok a közúti forgalom fölé kerülnek,
azaz annak zavaró hatásaitól szinte teljesen
mentes, „gyaloghíd” élményben részesülnek, a magasság miatt az összes mű közül a
legjobb rálátást biztosítva a városra – észak
felé a Kopaszi gátra, a MÜPA-ra, illetve az
új budapesti atlétikai stadionra, a Szabadság
szoborra. Érzékenyen és szépen hozza le a
gyalogos és a kerékpáros forgalmat a hídfő-
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Megosztott 2. díj: Zaha Hadid Architects

rűbb, odavaló városszerkezeti környezetnek.
Stabil formaérzékkel rajzolt ívek, látványos
szerkezet, a meglepő útvonalvezetés formanyelvében, a városképi jellé válás esélyében az
egyik legígéretesebb pályamű, azonban az így
létrejött rendkívül hangsúlyos megjelenés alá
rendeli a hídpálya vonalvezetését és az abból
következő szerkezeti rendszert. A kerékpáros
(és egyben gyalogos) rámpák formai képzése példamutató, szerves része a szoborszerű alkotásnak.” (részlet a zsűri értékeléséből)

Galvani Bridge, Budapest
Results of the new Danube Bridge
design contest
nél a partra, élhető városi teret hozva létre
ott, azonban ezeket nem kellő mélységben
dolgozta ki a tervező. A szerkezet elegáns,
könnyed, átlátható, miközben a pilonok pozíciójuknál fogva kiválóan alkalmasak városképformáló tényezőként viselkedni. A híd
egyes részei magas színvonalon kidolgozottak
egyedi a pilon és a gyalogos felület eltérő íve
érdekes hangulatot kelt, ugyanakkor pilonok
formai megoldása továbbgondolást igényel.”
(részlet a zsűri értékeléséből)

szcéna // scene

Megosztott 2. díj: Zaha Hadid Architects
„A kettős felső ív kellemes léptékű a tájban,
és arányaival illeszkedik a budapesti hidak
közé, noha merőben más karakterű azoktól.
A hídjaink karakteresen megjelenő szimmetriáját átértelmezi és sajátosan jeleníti meg:
az inflexiós ponttól tükrözötten szimmetrikus
rendszer. A folyó közepén lévő letámasztás
kissé vaskos, de jól illeszkedik az összképbe.
A Galvani úti környezetre provokatív hatású:
kikényszeríti, hogy a véleménye szerint nem
odavaló épületek adják át a helyüket korsze-

In the summer of 2017 the government and the
Municipalilty of Budapest jointly initiated an international invitational design contest for concepts
of the new Danube bridge meant to connect the
southern part of Buda with Csepel Island. A total
of 17 designs have been submitted for the tender. The jury assessed it positively: the fine overall archtectural impression of the bridge and its
associated parts, the good proportions, its integrity into the cityscape and harmonization with the
other brudges of Budapest. Hereby we are presenting the projects awarded by the committee.
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Mátrai Erik: Porticus

Más megvilágításban
A Fény Mestere díj 2017
—
szöveg text: Somogyi Krisztina
—
A Fény Mestere díjat 2018 tavaszán harmadik
alkalommal adták át. A beérkezett pályaművekhez kapcsolódóan a zsűrizés során számos
alapvető fontosságú szempont került előtérbe,
ami rávilágít arra, hogy a különböző szakmák
és tudások felől milyen sokféle eltérő szempont, érvelés és tudás ütközik egymással.
A fény minden területen alapvető fontosságú, az építészet kapcsán is megkerülhetetlen. Az építész képzésen
kívül eső nézőpontok érdekesen árnyalják a témát, a
hazai oktatásban egyelőre hiányzó világítástervezés
témakörét. „Az építészet akkor születik meg, amikor a
nap fénye beleütközik egy falba” – fogalmaz Louis Kahn,
utalva arra az evidenciára, hogy a fény jelenléte alapvető feltétele mind a tér, mind a forma érzékelésének.
Olyannyira természetes, hogy nem is feltétlenül tudatosul a használóban. Ambiens, azaz körülölelő a jellege.
Közegként létezik, így inkább csak a hiányára, a prob-
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lematikus helyzetekre, avagy egészen különleges pillanataira figyelünk csak fel. Talán
ez a fő oka annak, hogy építészet és fény összefüggéséről nincsen olyan mélységű
módszeresen tematizált gondolkodás, mint ahogyan az más témák kapcsán tapasztalható. (Összehasonlításként: több kötetnyi tudás gyűlt már össze építészet és anyag,
építészet és tér, vagy építészet és forma összefüggéseiről.) Az átfogó elméleti munkák hiányának ellenére, a fényviszonyok kérdése természetesen számos alkalommal
előkerül az építészetelméletben és kritikában, így a templomok tervezése kapcsán
mindig fő szemponttá válik. A fény, mint mesterséges állapot, maga a megvilágítottság
a belsőépítészeti munkák és a kiállítások kapcsán is rendre előkerül, ilyenkor gyakran
a színházi világ és szcenírozott események eszköztárához közelítő megoldások kerülnek ma szóba. Egyre szűkítve fizikai értelemben a témát, maga a fényt sugárzó test
– egyszerű esetben lámpa, más esetben egyedi megoldás, akár építészeti szerkezetbe
rejtett fényforrás, luminóz felület, avagy a manapság valóban sokfelé nyíló technológiai
innováció – is tárgya az építészetről szóló diskurzusnak. Losonczi Áron Litraconjával
indulóan a fény és az anyag párosításával, fény és anyag újszerű szimbiózisa is bekerült a gondolkodásba.
A téma tehát sokféle irányból megközelítésre került már, mindezek ellenére mégis azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a fény témakörében nem eléggé árnyalt,
nem eléggé integrált és nem eléggé innovatív a gondolkodás. Ennek egyik részprob-

9

Kulcsár Zoltán és Tóth Petra: NKA Oktatási Épület Fogadótér kialakítása

Csiszár Mátyás, Kalászi Zoltán, Tóth Bálint: Circle Pier

lémája, hogy az építészeti gyakorlatban ma még nem
intézményesült szakma a világítástervezőé, miközben
számos országban már a tervezők kreatív csapatát
erősítő alkotó, nem pedig az elektromos szakági terv
legyártója. Ez a partnerség ma még csak ritkán valósul meg. Egyrészt az építész nem így gondol a világítástervezőre, másfelől építészt is hallottam már
arra panaszkodni, hogy az elektromos tervezőben
nem talált olyan szellemi partnerre, aki felül tudott
volna emelkedni a gyártók termékeinek ajánlásán.
	Építészeti oldalról talán kezdeménynek tekinthetjük,
hogy a BME-n Sebestyén Ferenc vezetésével Lassú Péter ebben a témában indította DLA kutatómunkáját. Az
építész művészképzésben pedig a modellek készítése
során alakuló tervezés alkalmas a fényviszonyokról
való tapasztalatszerzésre is. Azt is itt kell hangsúlyozzuk, hogy a klasszikus műveltségű építészek számára
a fényről való gondolkodás a tervezés szerves része.
Nem lehet, nem is szabad leválasztani az épületről való
gondolkodásról, ezért az építészek véleménye megoszlik arról, hogy a témát érdemes-e specializációként
értelmezni. Abban azonban mindenki egyetért, hogy az
épületek természetes és mesterséges fényállapotairól
elmélyült gondolkodás, ehhez pedig különféle tudás és
tapasztalás szükséges.
A fénnyel, mint szakmával foglalkozók oldaláról érzékelhető egy erőteljes szándék, hogy az építészekkel
mélyebb, szorosabb és kreatívabb együttműködést folytassanak. Ennek az egyik fontos kezdeményezése, hogy

2015-ben, a Fény Évében a világítástechnológiával foglalkozók fejében konkréttá vált a
szándék egy díj alapítására. Azóta három alkalommal sikerrel került megrendezésre a
verseny. A kezdeményezést a Lisys Projekt Kft. indította útjára. A Fény Mestere címmel
járó fődíj mellé számos szakmai szervezet kapcsolódott különdíjakkal, így az ERCO
a Junior Master of Light díjat támogatja, a Magyar Belsőépítész Egyesület (MABE) a
Borz Kováts Sándor különdíjjal a tárgytervezők munkáját kívánja elismerni, a Bedécs
Sándor különdíjjal pedig a belsőépítészetben használt olyan kiemelkedő világítástechnikai megoldásokat kívánja díjazni, melyek az adott belsőépítészeti térnek szerves
részeként jelennek meg. Az MMK Elektrotechnikai Tagozata a Fénytechnikai tervezés
különdíj támogatásával a világítástechnika és a magas szintű mérnöki tevékenységet
ismeri el, a Provim Kft. Mesterdíjjal pedig azt a pályázatot díjazza, amely az innováció
mellett időtálló értéket teremt. Az esemény és a nívódíjak marketing és kommunikációs
munkáját Freund-Hernády Zita tartja kézben, ő tartja a kapcsolatot a pályázókkal is.
A beérkezett pályaművek megtekinthetők a www.afenymestere.hu oldalon, a pályázat
várhatóan 2018 végén újra kiírásra kerül.
A díjak is jelzik, hogy nagyon sok irányba nyitott ez a megmérettetés, amely egyszerre szépsége és nehézsége is a Fény Mestere felvetésnek. A sokszínűség a zsűri
összetételében is leképezésre került, abban színházi és építészeti világítástervezők
mellett építész, média és kommunikációs szakember és az előző évi nyertes is helyet
kap. Jelen cikk írójaként fontos jeleznem, hogy a zsűri munkájában az utóbbi két évben
részt vettem, 2017-ben a zsűri elnökeként irányítottam a munkát, és a még meglévő
útkeresések ellenére a témát és a díjat is fontosnak gondolom. Az idei évben a zsűri további tagjai Bányai Tamás világítástervező, az első Nívódíj győztese, Csontos Balázs,
a Vígszínház világítástervezője és világítási felügyelője, Kádár Bálint, a KÉK Alapítvány
elnöke, Timóczki-Nagy Márton, a 2017-es Nívódíjat megnyerő Healium Decoration
képviselője voltak, elnöke Haász Ferenc világítástervező, a Madebylight tervezői közösség alapítója.
A díj kapcsán két világítástervezőt, a zsűri két tagját kértem fel beszélgetésre
(lásd az Utóirat rovatban – a szerk.), mert maga a zsűrizés folyamata sokféle tudás

téma // theme
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Markó András, Németh Tamás, Kéry Balázs, Turi Ádám, Zengővári Béla: Rippl lámpa
Kaposvár Vasútállomás műemléki helyreállításának egyedi lámpái

szintetizálására és ütközésére adott lehetőséget, ettől
vált izgalmassá, érdekessé. Két olyan tervezőt szólaltatok meg, akiknek gondolataiból és tapasztalataiból
meggyőződésem szerint árnyalt kép alakul ki azokról a
kérdésekről (problémákról és eredményekről egyaránt),
amely foglalkoztatja a szakmát. Kommunikációs szakértőként és az épített környezet hatásmechanizmusaival
foglalkozó kutatóként is úgy gondolom, hogy a fénnyel
kapcsolatos különböző szándékok integrálása fontos új
tudásokhoz vezet, jótékonyan alakítja azokat a gondolatokat, amelyek kissé ködösen, gyakran akár tévesen
gomolyognak az emberekben.

From Another Perspective
Master of Light Award 2017
In 2015, which was the Year of Light, professionals specialized in lighting technology made the decision to start
a new award. Since then, the contest has been organized
three times with great success. The initiative was realized
by Lisys Project. Besides the main award with the title
Master of Light several other recognitions sponsored by
professional associations have been awarded to young
professionals, designers, as well as to excellent solutions
of lighting technologies applied in interior architecture.
When assessing the entries submitted for the contest the
jury had several basic principles of priority that reflect
how different viewpoints, reasons, arguments and knowhow they have that may clash with one another.

régi-új magyar építőművészet

Arteria Industrial (Szabó Ákos és Szabó Sára): Barnamezős kincs: A wittenbergi armatúra

A Fény Mestere – Master of Light 2017 pályázat eredménye
A Fény Mestere 2017 díj: Mátrai Erik (Porticus)
A szakmai zsűri dicséretében részesült pályaművek:
• Arteria Industrial: Szabó Ákos és Szabó Sára
(Barnamezős kincs: A wittenbergi armatúra)
• Csiszár Mátyás, Kalászi Zoltán, Tóth Bálint (Circle Pier Fényinstalláció)
• MeetLab: Wolkensdorfer Mátyás, Dankó Barna, Belkovits László
(Laser Facade Games 1.0 – Tron)
Fénytechnikai-tervezés megosztott különdíj:
• Kulcsár Zoltán és Tóth Petra
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület Fogadótér kialakítása)
• Markó András, Németh Tamás, Kéry Balázs, Turi Ádám és Zengővári Béla
(Rippl lámpa – Kaposvár Vasútállomás Műemléki helyreállításának egyedi lámpái)
Borz Kováts Sándor különdíj:
• Markó András, Németh Tamás, Kéry Balázs, Turi Ádám és Zengővári Béla
(Rippl lámpa – Kaposvár Vasútállomás Műemléki helyreállításának egyedi lámpái)
Bedécs Sándor különdíj:
• Kulcsár Zoltán és Tóth Petra
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület Fogadótér kialakítása)
Provim Mesterdíj:
• Arteria Industrial: Szabó Ákos és Szabó Sára
(Barnamezős kincs: A wittenbergi armatúra)
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Lisys-Project

Városi díszvilágítások
—
1. A budai Vár Vízháza
Ybl Mikós egyik remekét most újították fel. A nagy építész gazdasági épület megalkotására kapott megbízást, de nem tudta megtagadni
művészi mivoltát és palotát épített. A díszvilágítással a palota jellegzetességeit emeltük ki, figyelembe véve a Duna-parti környezetet. A
torony hangsúlyosan, a homlokzatok egyenletes visszafogott derítéssel,
a timpanonok, a bejárati címeres oszlopok figyelemfelkeltően jelennek
meg. A loggia mennyezetének sokszínűségét az oszlopfőkre szerelt
speciális fényvetők egyenletesen derítik. Minden lámpatest 3000 K
színhőmérsékletű, meleg fehér színű LED-eket tartalmaz. A lámpatesteket az egyes világítási feladatoknak megfelelően választottuk ki. Így
összesen nyolcféle lámpatest került beépítésre.
2. Ericsson Kutatási Központ
Az Aspectus Architect építészei által megálmodott nagyvonalú (3,6 x
3,6 m), direkt/indirekten világító függesztett lámpatestet egyedi belső
tartószerkezettel és a Barrisol cég átvilágítható feszített fóliájának felhasználásával építettük meg, mely méltó társa lett a letisztul építészeti
kialakításnak.

építész: Ybl Miklós (1877), Oláh M. Zoltán (2018), fotó: Bujnovszky tamás

2

Építész: Szerdahelyi László, Fotó: Farkasinszki Bence

3

4

3. Margitszigeti víztorony
A nyári szabadtéri előadások hangulatát emeli a lépcsőzetesen fémhalogén lámpás lámpatestekkel megvilágított víztorony. A látványt színesíti az az ablakokon áttetsző világítás, melyet a hajdani vizes belső
térben elhelyezett lámpatestek szolgáltatnak, amik – imitálva a vizet
– kék előtét üveggel is működhetnek.
4.	Gazdagréti Szent Angyalok templom
A Makovecz ihletett stílusú épület messziről uralja a gazdagréti panorámát, melyet a nátriumlámpás meleg sárgaszínű világítás jelentősen
kiemel este is. Különlegesség, hogy az üvegkupolán ülő keresztet a
liturgikus naptár szerint minden napra meghatározott színnel RGBW
LED-es a kupola belsejében elhelyezett lámpatestek világítják meg.
Építész: Ray Rezső, Fotó: Ramasz Gábor

5. Pécsi TV-torony
A város feletti Misina tetőn álló tv-torony alsó részét a torony mellé helyezett fényvetőkkel, a különböző felső szinteket a toronyra szerelt lámpatestekkel világítjuk meg. Ez a szeparáció lehetővé teszi, hogy az RGBW
LED-es berendezés számtalan variációban működhessen. A színek választása, a világítás ritmusa a városban élők napi szavazásán is alapulhat.
6. Kálmán Imre Teátrum
A hajdani Moulin Rouge mulatóból Kálmán Imre Teátrummá átépített
kamaraszínház igyekezett a világítás stílusában is a névadó hajdani
világát megidézni a korhű csillárokkal, falikarokkal, lámpatestekkel,
persze modern, a fényerő fokozatos szabályozására alkalmas LED-es
fényforrásokkal, mint az a Szivarszoba kialakításán is látható. A csillárokat Grünberger Tamás újította fel.

téma // theme

Építész: Koppányi Imre, Fotó: Kőszegi Zsolt

Lisys-Project
Decorative Urban Lighting
The name Lisys-Project has been a synonym of high-quality decorative urban lighting and the innovative way of thinking associated with it for a long
time. Designing creative lighting adapted to the people living in the area, the
innovative concepts realized with accuracy and professionalism in exterior
and interior lighting is not work for them but a passion and a profession.
Their philosophy is to match aesthetic design harmoniously integrating into
space with a maximum efficiency of energy use and cost-efficient application
in the long run and solutions meeting the basic principles. We are hereby
presenting a selection and survey of their decorative urban lighting projects.
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Fénygolyók

Élőkép Színház
—
tervező-rendező concept and realization: Bérczi Zsófia
—

szöveg text:

Szegő György

fotók photos:

Élőkép Színház

A Fény Mestere 2017 díjátadójának közönsége
különleges társművészeti élményben részesült:
az Élőkép Színház társulata előadta az eredetileg 60 perces Fénygolyók című előadásuknak
a Bérczi Zsófia rendező által 15 percbe tömörített változatát. A látványcentrikus bemutató
műfaja nehezen pontosítható, leginkább költői
szöveggel, tánccal, zenével, fénykellékekkel
komponált, hangsúlyosan összművészeti színházként tudnám leírni.
A társulat Lepkévé válás című előadásának különleges
látványvilágával már 2009-ben foglalkozott a folyóiratunk. A budapesti Trafóban, Szkénében, Bakelitben,
Egerben, Békéscsabán előadott mű a 2016-os teheráni
Fadjr Fesztiválon nemzetközi sikert is aratott, a közönség kivételes élményként élhette meg az előadott futurisztikus átváltozás-mítoszt. Az épített tér és a mozgás kapcsolatát kutató társulat a Műcsarnok 2014-es
Építészeti Szalon kiállításának kísérőeseményeként is
előadott Hullámtér produkciójának rádióvezérlésű, a
színészek gesztusaival egybeforrt, tánccá formált kellékeit ugyanúgy Tankó Barnabás készítette, mint most
a Fénygolyók eszközeit. Ugyancsak a Műcsarnokban,
2017-ben a Természetművészet kiállításon adták elő az
Élő felszín c. művet, ennek zenéjét ifj. Kurtág György
komponálta. Itt a játszók egy csillagbolt-szelvényre vetített videó-mű képeivel szinkronban mozogva, alulról
formálták a vízszintes felszínt, ami szemünk láttára változott, mint látványos geoplasztika vagy fényszobor.
A Fénygolyók (zene: Gerzson János) egy hangsúlyos fényeffektekbe ágyazott költői vízió. A prológus
egypercnyi sötétségében egy modern nyelven megfogalmazott ősi tanítás hangzik el. Nem a Biblia, nem a
Zohár, hanem egy ezoterikus ihletésű szöveg Mallász
Gitta Az angyal válaszol1 című művéből, ami régóta foglalkoztatja a Fénygolyók rendezőjét, aki néhány hónapig
a jeruzsálemi School of Visual Theatre ösztöndíjasaként
dolgozott e témával.
Az első jelenetben a Nagy gömb és a Kis gömb táncolnak, miközben a két tűzgolyó a Teremtés könyvéről,
Giordano Bruno, Galilei és Newton tanairól mesél: „A
gömb magja a pont. A pontban elfér minden.” Megjelenik egy kozmikus fénypont, ekörül forog a bolygó. Felsejlik egy táncos, középkort idéző fehér jelmezben, akiről Hildegard von Bingen áhítatos figurája jut eszembe,
fején mintha a zsidókat megbélyegző korabeli fejfedők
mását viselné. A fejviselet fénypontja a sapka bojtja.
A bolygómozgás törvényeit a táncos nyakának, törzsének csavarása, a Kis gömb perdítése teszi kozmikus
léptékűvé. „Minden mozog” mondja egy hang. „Minden
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ugyanabból az anyagból van: a fényből.” Emberi arc úszik be, alig megvilágítva, a fekete ruhás figura profilja. Hold vagy angyal? Egymás mögé kerülnek. Ember és angyal
kapcsolatát táncolják el? A fehér ruhás figura egy fénytányért, áldozati edényt tart
maga elé. A fekete alak fátylat von köré, a fátyol „egy világ előképe, egy szívdobbanás”. A fény, a mozgás belehasít a sötétbe.
A következő jelenet a szívről beszél, a kegyelem helyéről, a Kehelyről. Fénykelyhek
formálódnak a sötétben. A ruha sávos fénye pulzálni kezd, perdülő szoknyarésze a
dervistánc kaftánjának forgás-kelyhét idézi: „A világ szívdobbanása a te szívdobbaná-
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sod.” A sötétben fénysugárkúp jelenik meg, majd benne
egy másik: „Kicsiny lény vagy a teremtésben, mégis az
Ő képe – azt sugárzod tovább.” A két figura megmutatja a szívet, majd visszateszi a „helyére”. A beszélő
szakrális tónusban recitálja: „A világ szívdobbanása a te
szívdobbanásoddal egy.” Végül profán hangtól halljuk a
kinyilatkoztatást: „Minden tettedet ez vezérelje!”
Harmadik tételként egy tradicionális zsidó kegytárgy,
a hétágú gyertyatartó, a menóra „lángjai” sorban kigyúlva világítanak bele a sötétségbe. Szférikus ütőhangok
közepette a hetes számhoz kapcsolódó misztériumok
szövegeit halljuk. Csak az Ember beszél, mintegy a Teremtő helyett. „Az Ember jogar az Ő kezében.” „A jogar
összekötő fent és lent között.” „Minden lét csak tünet.
Angyal, ember, állat, virág, kő – csak kép. Minden Ő.”
A menóra távvezérelt izzói felizzanak a vers ritmusára. „A Végső Ok, a nagy titok. Minden lét egy lélek,
de együtt a hét: az ember.” Itt újra dervistánc, jobb kézben a fénygömb „az Ős Öreg, az Örök Csecsemő.” A
pergő kaftán-rész sávos fénye meteoritokat fog be, a
kozmoszt táncolja? Vagy inkább az életfa soha nem ábrázolt gyökereit látjuk? Majd a ruha mellrésze, előbbiek
szerint a kegyelem, a szív vet különös fényt az arcra.
„kitárja az égi kaput”.
A záróképben tucatnyi fénygömb remeg a tánc felett. A két alak hajlított dallamú imát énekel. A körtánc
végén a jelmez fényei elsötétülnek. Majd a fénygolyók
együtt kihunynak a dallal.
Peter Brook ötven éve Az üres tér című könyvében
megírta a kortárs színpadtér bibliáját. Ezzel az előadással megszületett egy szakrális apokrif változat a színpadon, amelyben a zene, a tánc, a szöveg és a fény
egyenrangú alkotótársak tudtak lenni.
——
1

Mallász Gitta jegyezte le Az Angyal válaszolt, az embermentő látnok
Dallos Hanna „könyvét”. Dallos Hanna végül maga is a holokauszt
áldozatává vált.

Light Sphere – Living Picture Theatre
Master of Light Award of Associated Arts
Ceremony 2018
The ceremony of Master of Light awards hosted a performance by Living Picture Theatre. The spectacle-oriented production is difficult to define in terms of genres, as
it is a performance blending poetic texts, composed of
dance, music, light props, and is an accentuated version
of Gesamtkunstwerk. The production presents a poetic
vision with powerful light-effects.
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Städtische Bühnen, Frankfurt. Fotó: Uwe Dettmar

Nagyopera és hatalmas színház?

Színházépületek európai összehasonlításban
DAM, Frankfurt, 03. 24. – 05. 21.
—
szöveg text: Beliczay Zsuzsa
—

fotók photos:

DAm

Milyenek lesznek a jövő színházai? Milyen épület felel majd meg a technikai változásoknak,
az egyre szigorodó előírásoknak és a közönség elvárásainak? Frankfurtban komoly vita
zajlik a város emblematikus színházépületének
felújításáról vagy költöztetéséről. A Deutsches
Architekturmuseumban pedig kiállítást rendeztek, hogy közelebb kerüljenek a megoldáshoz.
Frankfurtban, megnyitása után több mint fél évszázaddal teljes rekonstrukcióra szorul az operaházat és városi
színházat is magába foglaló emblematikus üvegépület, a
Städtische Bühnen. Felújítás vagy új épület, régi vagy új
helyszínen? – erről folyik egy ideje a vita. A városvezetés láthatóan minden eszközzel szeretné elkerülni, hogy
az építkezés körül olyan botrány alakuljon ki, mint pár
éve a hamburgi Elbphilharmonie (lásd MÉ 2017/3) körül,
amit több éves csúszással, az eredeti ár ötszöröséért sikerült végül megépíteni. Ezért a kulturális városvezetés
a DAM-mal karöltve kiállítást rendezett az elmúlt évtizedek európai példáiból, megpróbálva ezzel is segíteni
az építkezés társadalmasítását és a beruházás elfogadottságát. (A folyamat nem példa nélküli: Frankfurtban
hasonló társadalmi vita előzte meg a Städel Museum
felújítását a 2010-es évek elején.)
A tárlat közvetlen apropóját egy tavaly elkészült
megvalósíthatósági tanulmány adta. Pontosabban há-

régi-új magyar építőművészet

rom. A PFP építésziroda a Städtische Bühnen 8 illetve 11 évre szóló felújítására és
egy teljesen új épületre is kidolgozott megoldásokat. A tanulmányok legmegdöbbentőbb adata természetesen az ár, illetve hogy a három verzió közt nincs nagyságrendi
különbség, mindegyik nagyjából 850 és 890 millió euró közötti költséggel számol.
De mi kerül egy felújításon majdnem 900 millió euróba? A kiállítás erre a kérdésre
is kitér, hiszen fókuszában a megvalósíthatósági tanulmányok és a frankfurti épületegyüttes építéstörténete állnak. Az 1963-ban megnyitott színház- és operaépületnek
magyar vonatkozása is van. A színház üvegtársalgójának 120 m hosszú mennyezetét
Kemény Zoltán képzőművész felhőket formázó fémreliefje díszíti. Az épület közönség
által látogatható részein valójában nem is látszik, mennyire rossz állapotban vannak a
kiszolgálóhelyiségek, a próbatermek, az öltözők és a műhelyek, egyszóval az a terület, ahol a munka zöme folyik. Így a felújítás a valóságban szinte egy teljes újjáépítést
takar, azzal a különbséggel, hogy az épület külső formája nagyrészt megmaradna. A
hatalmas építési költség azzal is összefügg, hogy Németországban évek óta szigorodnak az építési előírások, és bár a szigorítással sok esetben egyet is lehet érteni (pl.:
energiahatékonysági, klímavédelemi szempontok), betartásuk mégis mindenképpen a
költségek növekedésével jár. A vitát az is generálta, hogy a frankfurtiaknak évtizedeken
át azt magyarázták, mennyire különleges színházépület van a birtokukban. Most pedig
lehet, hogy lebontásra ítélnék ugyanezt a házat?
A kiállításon szereplő 19 európai színházépületet három csoportba osztották: felújítások, új épületek, városfejlesztési mérföldkövek. A közelmúltból válogatott példák
referenciapontokként szolgálnak a felújítás kontra új épület körüli dilemma minél pontosabb körüljárásához. Megtudhatjuk, milyen műszaki és technikai követelményei vannak
egy színházépületnek, mennyi időt vett igénybe más városokban egy hasonló folyamat
és milyen megoldásokkal éltek máshol. Világossá válik, hogy Frankfurt koránt sincs
egyedül a problémájával. A projektek mellett egymással összevethető konkrét számok,
adatok. Az épületek ezzel együtt sem hasonlíthatóak direkt módon össze, hiszen más-
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Az oslói Operaház előcsarnoka. Fotó: Gerald Zugmann

A liverpooli Everyman Theatre bejárata. Fotó: Philip Vile

A berlini Staatsoper nézőtere. Fotó: Alexander Schippel

más körülmények közt, különböző helyszíneken, nagyon
eltérő költségvetéssel készültek. De mindegyikük közös
jellemzője, hogy az adott helyszín meghatározó épületeivé váltak, így sok tekintetben ötletadó példát nyújthatnak Frankfurt számára is.
Az aktuális színházépítészeti példák arra is rámutatnak, hogy a színházépület legfőbb funkciója ma már korántsem csak az esti előadások kiszolgálása. Az épületek egész nap részévé válnak a város életének, be lehet
ülni a kávézójukba, fel lehet menni a kilátóteraszukra,
vagy egyszerűen csak kényelmes üldögélés esik a bejárati lépcsőjükön, ami egy térre vagy vízfelületre néz.
A kiállítást beszélgetéssorozat és blog is kísérte, melyeken építészek, színházi szakemberek, várospolitikusok
beszélgettek arról, milyen elvárásoknak kell megfelelnie
a 21 század színházának, és milyen igényei vannak egy
épületnek, ami a jövő dramatikus formáit kell, hogy a kornak megfelelően színpadra állítsa. Vitáztak arról, kinek is
szól ma a színház, feltétlenül a városközpontban kell-e állnia, vagy, hogy megéri-e költségcsökkentési célból külső
helyszínekre rakni a műhelyek, próbatermek egy részét?
A szemléletformálás mellett a kiállítás fórumként is
szolgált, ahol a látogatók egy üzenőfalon elmondhatták
véleményüket, érvelhettek az általuk legjobbnak vélt megoldás mellett, vagy éppen a többi ellen. A DAM-ban május
közepéig nyitva tartó tárlat jelenleg az Operában látható,
de a közeljövőben több további helyszínen is bemutatják.
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A Dán Királyi Skuespilhuset színház, Koppenhága. Fotó: Jens Lindhe

Grand Opera and a Monumental Theatre?
Theatre Buildings in European Context
DAM, Frankfurt, March 24th – May 21st
What will theatres of the future be like? What building will meet the technical changes,
the stricter and stricter regulations and requirements as well as the audience’s expectations? In Frankfurt there is a serious dispute going on about the renewal of the iconic
theatre building of the city or having it moved somewhere else. An exhibition housed in
DAM is meant to take steps closer to the solution to this dilemma. In Frankfurt, after more
than five decades after its opening the iconic glass structure named Städtische Bühnen
housing both the opera house and the municipal theatre needs overall reconstruction
now. The management of Frankfurt tries to avoid a scandal around the project similar
to the one ensuing a few years ago because of the Hamburg-based Elbphilharmonie
which was delayed several years and finished at a final budget exceeding three times
the original. As a result, the cultural management partnered with the DAM to organise
an exhibition following European examples of the past decades in order to try to help
socializing and widening the acceptance of the investment.
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A Győri Nemzeti Színház rekonstrukciója
A pályázat eredménye
—

1. díj: TEATRO Építész Műterem Kft.

A Győri Nemzeti Színház az egyetlen olyan
vidéki magyar kőszínház, amely 1977-es építése óta nem esett át komplex felújításon. A
színház és környezetének felújítására a Modern
Városok Program keretében nyílt lehetőség. Az
önkormányzat 2017-ben épületrekonstrukciós tervpályázatot írt ki, amelynek eredményét
2018. március 27-én, a Színházak Világnapján
tették közzé.
A bíráló bizottság – Révi Zsolt városi főépítész; Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program végrehajtásáért felelős polgármesteri biztos; Markó Angéla, a Győri Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója; Fűke Péter,
Kuslics Tibor, Lukács István és Mikó László építészmérnökök – döntése alapján a Teatro Építész Műterem Kft.
pályaműve kapott első díjat. A zsűri kiemelt megvételre
javasolta még az Építészkohó Kft., a Formi Concept
Kft., illetve megvételre a Dimenzió Tervező Kft. terveit.
A rekonstrukciós pályázat három fő kérdésre keresett
választ: a színházterem és a színpadtechnológia megújítására, a nehezen megközelíthető és túl kicsi befogadóképességű Kisfaludy terem pozicionálására, valamint az
épület külső megjelenésének kortárs átfogalmazására.

régi-új magyar építőművészet

A Teatro Építész Műterem Kft. nyertes terve a szakmai zsűri szerint mindhárom
kérdésben a lehető legjobb megoldást hozta. A teátrum 15 ezer négyzetméterének
minden helyiségét és minden funkcióját egyformán fontosként kezelte, és a gyakorlatban mérte fel, mit érdemes megtartani, és miben kell mást, újat hozni. A terv változtat
a nézőtér akusztikáján, megújítja a színpadtechnológiát, belülről elbontja az eredeti
tetőszerkezetet – amelyet a város lakói sísáncnak neveztek –, így kiépülhet egy korszerű zsinórpadlás. Az átalakítás ugyanakkor nem érinti a színház külső sziluettjét, ami
szervesen illeszkedik már a győri városképbe, mégis magában hordozza az újdonságot.
A kamaraszínház új helyszínre, az épület mellé költözik, ami az utcai kapcsolat köszönhetően könnyen megközelíthető.

1. díj: TEATRO Építész Műterem Kft., építész: Sándor János, építész munkatársak:
Fodor Balázs, Sallai Krisztián, Szendrényi Éva, Ruppert András, Köninger-Péter Zsuzsanna, Pánovits Norbert, Szigeti Zsófia, Ocskay Tamás, Antal Csaba
„Számunkra az épület legalább olyan jelképe Győrnek, mint Sydney-nek az Operaház.
A két épület megítélésnek életútja között számos párhuzamot vélünk felfedezni – az
1978-ra befejezett színház a kezdeti negatív fogadtatása ellenére mára Győr egyik
jelképévé vált. Meghatározóvá merész, városképből kiemelkedő, dinamikus, „sísáncnak” hívott tömege tette. Ikonikussága ellenére a mai napig megosztja a közvéleményt,
viszont városképi és érzelmi jelentőségét nem lehet kétségbe vonni. Emellett a Győri
Színház egy lenyomat is: építésének történetében, építészeti elemeiben hordozza a kor
jellegzetességeit...” (részlet a pályázati koncepcióból)
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1. díj: TEATRO Építész Műterem Kft.
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Kiemelt megvétel: Építészkohó Kft.

Kiemelt megvétel: Építészkohó Kft.,
építész: Tarnóczky Tamás Attila

Kiemelt megvétel: Formi Concept Kft., DB Arch Bt.,
építészek: Halmai Dénes, Bach Péter, Bokányi Imre, Kukucska Gergely, Halmai Dénes

„A terv koncepciója a meglévő térbeli rend és műszaki
megoldások korszerűsítésén alapul. Legnagyobb érdeme a meglevő ipari megformálású főtömeg kezelése,
a tört síkokból álló tetőforma folyamatos, lendületes
ívvé változtatása, a magaspont íves lezárása és formai
levezetése, valamint az előtető kiegészítése és belső
térbe való folytatása. A homlokzat kezelése – különösen
a kiszolgáló épületszárnyra javasolt kerámia bevonatú
üvegburkolat – összefogott, korszerű megjelenést ad az
épületnek. A kamaraterem elhelyezését a terv a Teleki
László utcai kiszolgáló traktusra való emeletráépítéssel javasolja. Megoldja annak önálló közönségforgalmi
megközelítését, de felső szinti elhelyezkedése és a közönségforgalmi terek alulméretezése miatt ez a megoldás nem optimális. A nézőtér átalakítására vonatkozó
javaslatai – oldalpáholyok és hátsó karzat – méreteit tekintve, láthatósági és teremakusztikai szempontból nem
előnyösek.” (részlet a bíráló bizottság értékeléséből)

„A terület valójában a szűkebb értelemben vett történeti belváros peremén, az egykori
várfal helyén található – a Czuczor Gergely utcára, mint a történeti belváros egyik
legfontosabb tengelyére felfűződő városi terek sorában – ugyanakkor megállapítható,
hogy a színház viszonylag zárt funkciójából adódóan jelenleg nem képes közvetlen
környezetének működtetésére.
A pályázat egyik fő koncepcionális alapvetése, hogy a Dunakapu tér és a Széchenyi tér által meghatározott térsorba a színház környezete is beilleszthető legyen mint
egy alapvetően kulturális funkciójú, jól működő és élettel teli városi köztér. A tervezési
feladat alapvető kérdése, hogy a színház jelenlegi szövetidegen szabadon álló beépítése hogyan lehet bővíthető (amennyiben ez szükséges) – illetve, hogyan viszonyulhatunk ehhez a morfológiailag szabálytalan helyzethez? A tervpályázatban lehetséges
válaszként egy újabb szoliter tömeg elhelyezését javasoljuk, tovább folytatva az eredeti
beépítés által már irregulárisan megkezdett városi téralakítási metodikát. A tervezett
bővítés önálló tömege (egyben szerves kapcsolattal a meglévő épülethez) a színház
előtti, jelenleg üres térbe helyezkedik bele és kezdi szervezni magában és önmaga
körül azt.” (részlet a pályázati koncepcióból)
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Megvétel: Dimenzió Tervező Kft.,
építészek: Bodrossy Attila, Fodróczy József,
Pintér Péter, építész munkatárs: Joó Kristóf
„A színház kétségtelenül karakterisztikus formarendszerrel bír. Karakterisztikus, s a kezdetektől fogva vitatott tetőformája azonban városképileg minden távolabbi
nézőpontból előnytelen. Gyakorlatilag bármely irányból
érkezünk Győrbe, ez az épülettömeg rátelepszik a város sziluettjére. Ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes ezt
tömeget magasságában olyan mértékig csökkenteni,
hogy ne konkuráljon a belvárosi templomtornyokkal.
Ugyanakkor az a véleményünk, hogy a Vasarely-képek emblematikussága fontos, megtartandó elemei az
identifikációnak (ezért javasoltunk olyan emblémát is a
színház számára, mely erre finoman visszautal). Törekedtünk arra, hogy az új Kisfaludy terem az épület külső
megjelenésében is szerepet kapjon: a vertikális közlekedőt tartalmazó tömör torony, az előcsarnok üvegfala és
a Kisfaludy terem új, külön is hangsúlyozott tömege ezt
a célt szolgálja.” (részlet a pályázati koncepcióból)

The Reconstruction of the National Theatre Győr
The Results of the Contest
The National Theatre of Győr is the only one of the permanent theatres in the countryside that has not been
entirely reconstructed since its completion in 1977.
The project embracing the theatre building and its environment is part of the Modern Cities and Towns Programme. The local government published a reconstruction design contest in 2017, the results of which were
published on the Theatre World Day on March 27th,
2018. The jury awarded the first prize to Teatro Építész
Műterem Ltd. and proposed to purchase the concept
submitted by Építészkohó, Dimenzió Ltd. and Formi
Concept Studio.
Kiemelt megvétel: Formi Concept Kft., DB Arch Bt.

Megvétel: Dimenzió Tervező Kft.
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Nyitó előadás

A Pécsi Horvát Színház bővítése és felújítása
—
építész architect: csatai lászló
—

szöveg text:

getto katalin

fotók photos:

Zsitva Tibor

A Pécsi Horvát Színház épülete a hozzá tartozó belső udvarral több, mint negyven éve a pécsi kulturális élet egyik ikonikus helyszínének számít. A főtérről nyíló csendes Anna utcában található kétemeletes, késő szecessziós jegyeket mutató
polgárház belső udvara, a legendás „Anna-udvar” az 1977-ben induló Pécsi Nyári Színház nevű rendezvénysorozat egyik
szabadtéri helyszíne volt. 1982-től pedig itt kezdte meg működését a Pécsi Kisszínház és ennek egyik tagozataként a Horvát
Színház, amely 1992-ben önállósult, és birtokba vette az épületet. Idén tavaszra végre elkészült a színház felújítása.
A régi épület homlokzatán a feliraton kívül semmi sem
utalt arra, hogy mögötte színház működik. Sötét kis lépcsőháza, bájos buhera-megoldásai a 80-as évek alternatív kulturális helyszíneinek családias légkörét árasztották.
Az apró kamaraszínpad minimális technikai felszereltséggel, többek között ügyelőpult és hívórendszer nélkül
üzemelt, az irodák, a büfé- és klubhelyiség, valamint a
néző- és játéktér jóformán el sem különült egymástól. A
legfőbb attrakciót a gyönyörű vonalú régi lépcső jelentette, amely annak idején a nézőtér megközelítésére szolgált. Ezt szerencsére sikerült megtartani a szecessziós
vaskorláttal együtt, igaz, a közönség már nem láthatja,
hiszen az új struktúrában az irodaegységhez kapcsolódik.
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A 2014-ben megkezdődött bővítés és felújítás jócskán a kezdetben kijelölt határidő
után, 2018 kora tavaszán fejeződött be. Eredményeként az épület alapterülete csaknem
1200 négyzetméterre bővült, a nézőtéren, előcsarnokon, büfétéren túl díszletraktár,
megfelelő munkakörülményeket biztosító irodák, sőt, a vendégművészek számára öt
vendégszoba is helyet kapott benne. A nézőtér összesen 105 férőhelyes, ezen belül
két akadálymentes hely várja a látogatókat. A szabadtéri színpadon csaknem száz
látogatót tudnak fogadni. A színházterem akusztikája a szakemberek szerint is kiváló.
Összesen 28 intelligens, LED-es színházi lámpa és a teljes színpadot lefedő panorámaprojektor-technika szolgálja az előadásokat.
A jelentős bővítést azt tette lehetővé, hogy Zágráb város támogatásával sikerült
megvásárolni a régi színház szomszédságában álló lakóépületet, melynek elbontása
után megkezdődhetett a központi foyer-t, a színpadot, a nézőteret, az öltözőket és a
díszletezéshez szükséges közlekedőtereket magában foglaló új tömb építése. A fő-
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Fotó: Batár Zsolt
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Építész // architect:

Csatai László – Csatai Építész Iroda Kft.
Építész munkatársak // fellow architects:

Bánfalvi Zoltán, Dr. Hoffecker Ákos Dávid, Dr. Lőke Ferenc
Belsőépítészet // interiors:

Rádóczy (f). László – Pécsépterv Stúdió Kft.
Statika // structure:

Maros József, Motyovszki Ágnes
– Marosterv Mérnöki Iroda Kft.
Épületgépészet // HVAC:

Eördögh Zsolt – Hevaszer Kft.
Elektromos tervezés // electrical engineering:

Vas Tibor – ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft.; Gungl Péter
– TG NetCom Kft.
——
10

homlokzat karaktere a bejárat megnyitásával új tartalmat
nyert: az elektronikusan nyíló széles üvegajtó, melyet a
kétnyelvű feliratot hordozó mészkőkeret emel ki a semleges színezésű vakolt felületből, immár középülethez
méltó léptéket és arculatot kölcsönöz a homlokzatnak,
és megelőlegezi azt a mértéktartó, de hatásos eszközökkel operáló, józan szellemű architektúrát, amely
odabent fogadja a látogatót. A saroktelken álló új bővítmény Anna utcai homlokzata, a nagyobb magasságú
részeket az utcafronttól hátrahúzva, megőrzi az épület
és környezetét alkotó lakóházak korábbi arányát. A színezés, a nyílások kiosztása, az ablakok keretelése teremt egységet a bővítmény és a korábbi épület között. A
keleti homlokzat, amely a díszletszállításhoz szükséges
megközelítést biztosítja, sík felületével, a kortárs trendet
követő szerelt, a külső-belső fényjáték lehetőségét is
kiaknázó perforált fémburkolatával finoman illeszkedik
az eklektikus kisvárosias utca közegébe.
Az előcsarnok megfelelő méretű fogadóterét a
födém és az egykori galéria elbontásával, a két szint
egybenyitásával sikerült kialakítani. A nézőtérre vezető
lépcsőmellvéd és a recepciós pult, valamint a ruhatárat
és az emeleti foyer-t az előcsarnoktól lehatároló, nagy H
betűt formázó fal markáns geometriája teszi mozgalmassá a teret. A logikus, átlátható, a tájékozódást elősegítő
térszervezés mellett a belsőben is megjelenő mészkő,
az azzal szinte megegyező tónusú fa és a strukturált
felületű, vörösbarna falak színhatása is invitáló, marasztaló hatást gyakorol a belépőre.
Az emeleti központi térben a büfét magában foglaló
foyer ferde gúla formájú kupolája adja a főhangsúlyt,
amely fénykürtőként működik: az izgalmas geometriájú
alakzat a gúla szeleteinek finom eltolásával, megbillentésével jön létre, és a felülvilágító nyílásból érkező természetes fényt, este pedig a kürtő vízszintes szegmenseit
hangsúlyozó fénycsövek vonalszerű effektusait használja fő hatáselemként. A nézőtéren ugyanez a rejtett fényekkel hangsúlyozott, szegmensekre osztott, rekeszes
struktúra köszön vissza a faburkolat puha felületein. A
bővítés érdekében sajnos fel kellett áldozni az udvari
szabadtéri színpadhoz és nézőtérhez tartozó kellemes,
árnyas kertet, szerencsére az Anna-udvar lényege, a
szabadtéri színpad és nézőtér megmaradt, sőt kibővült.
A Pécsi Horvát Színház építészeti megújulása tükrözi, és egyúttal meg is előlegezi az intézmény profiljának
kiszélesítését. Pécs számára, ahol a belváros kiürülése
egyre súlyosabb problémát jelent, a régi-új létesítmény
jelentősége messze túlmutat a nemzetiségi kultúra körén, építészeti és műszaki színvonala pedig egyértelműen alkalmassá teszi e kibővült szerepkör betöltésére.
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Debut of a Theatre
Extension and Modernization of the Croatian
Theatre in Pécs
The building of the Croatian Theatre in Pécs as well as
the yard belonging to it have been an emblematic cultural
venue of the city for over four decades now. Located in
Anna Street, a quiet side street off the main square, this
two-storey building originally built for the middle class
bears late Art Nouveau style characteristics. Its courtile,
the legendary „Anna yard” was one of the open-air venues
of the Pécs Summer Theatre events started in 1977. From
1982 on it was the site of the Minor Theatre of Pécs, as
well as the Croatian Theatre as one of its departments,
which grew independent in 1992 and came in possession
of the building too. By spring this year the reconstruction
and modernization of the theatre was finished at last. As a
result, the floor area of the building has been extended to
almost 1,200 square metres, and it houses the auditorium,
the foyer, the café, a store for stage props, offices with appropriate conditions, as well as five spare rooms reserved
for visiting artists.
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Párizs 21. századi kapuja
La Seine Musicale
—

Shigeru Ban, Jean de Gastines
szöveg text: götz eszter
Laurent Blossier, Nicolas Grosmond, Quentin Boulegon

építészek architects:

fotók photos:

—

Párizs nyugati határán, a Szajna egy kis szigetén, a sokáig csak rozsdazónaként ismert Île
Seguin-on 2017-ben átadták a zenének szentelt új kulturális komplexumot, a La Seine Musicale-t. Az épülettel a 21. századi nagyvárosi
életmódot megcélzó modell költözött a francia
fővárosba.
A méltatók az Eiffel-torony és a Pompidou Központ
mellett emlegetik az új zenepalotát. Az 1889-es párizsi világkiállításra megépített, 324 méterrel Párizs fölé
magasodó Eiffel-torony az ipari tevékenységre épülő
modern nagyváros jelképe volt. 1977-ben a Beaubourgnegyedben épült meg Renzo Piano és Richard Rogers
tervei szerint a Pompidou Központ, amely először szakított a klasszikus múzeumi hagyománnyal, és Európa
legnagyobb kortárs művészeti gyűjteményét dekoratív
középület helyett egy olyan építménybe helyezte, amelyik a technológiai hátteret nem a falak mögé rejti, ha-
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nem eléjük teszi, nyíltan szakítva a polgári értékrend hamisságával. Pontosan 40 évvel
később, 2017-ben a La Seine Musicale újrafogalmazza a kultúra pozícióját az európai
nagyváros életében. Míg a Pompodiu Központ a technológiai haladás himnuszának
épült, a messziről a Szajnán horgonyzó vitorláshajó látványát idéző La Seine Musicale
egy lassabb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, környezettudatosabb városi életvitelt
jelenít meg.
A Versailles felé vezető út mentén fekvő keskeny, hosszan elnyúló, 2,35 hektárnyi
sziget múltja a francia történelem felívelő korszakaihoz kapcsolódik. XV. Lajos személyes tulajdona volt, aki itt játszóteret alakított ki a gyermekeinek és kellemes pihenőhelyet az intenzív társasági életet kipihenni vágyó nemeseknek. Később egy mosodákat
működtető vállalat kezébe került, majd a francia forradalom államosította. Itt épült meg
az 1899-ben alapított Renault első nagy gyára 1929-ben, egészen 1992-ig ez volt az
autógyár központja. Ekkor kivonult, az itt maradt ipari romokat 2005-ben bontották
el, és lassan körvonalazódni kezdett a sziget újrafogalmazása kulturális-szabadidős
központként, mint a 21. századi Párizs szimbóluma.
A negyed polgármestere nagyvonalú tervet célzott meg, és 2009-ben Jean Nouvelt
kérte fel egy átfogó rendezési terv készítésére. Nouvel egy fenntarthatóságra koncentráló, szinergiákkal teli komplexumot javasolt, amelyik a kiotói egyezmény szellemében
a kultúrát, a környezettudatosságot, a közösségi tevékenységet és a természettel való

——
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Építészek // architects:

Shigeru Ban,
Jean de Gastines
Tájépítész // landcape artist:

Bassinet Turquin Paysage
——

együttműködést integrálja a nagyvárosi életbe. Koncepciójának főszereplője a város és a folyó kapcsolata. A
szigeten ugyanakkor meg akarta jeleníteni az ipari múlt
emlékét is, mivel az újrafogalmazás fontos elemének
tartja a múlt megőrzését. Javaslatában a földterület
felparcellázása helyett, ami a tulajdonosok individuális
érdekei mentén heterogén környezethez vezetne, egységesen átgondolt építészeti-tájépítészeti miliő szerepel, megújuló energiaforrások alkalmazásával és vegyes
funkciókkal, amelyek között elsőséget élvez a kultúra és
a szabad közösségi térhasználat. Az összkép fő eleme
a szigeten végigfutó sétány, a zöld felületek – kertek,
teraszok – és mindenekelőtt Párizs látványa.
A rendezési terv nyomán lassan megindult a folyamat. Először kisebb galériák, egyedi boltok, kávézók
költöztek a szigetre, majd a 2013-ban meghirdetett
nemzetközi tervpályázaton Shigeru Ban és francia tervezőtársa, Jean de Gastines terve győzött, és ennek
alapján megépült a La Seine Musicale. A sziget egyhar-
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madát elfoglaló zenepalotát betonfal öleli körbe, ez az elem az ipari múltat idézi meg.
A sziget csúcsa felől széles lépcsősorok vezetnek föl az egyszerű, monumentálisan
megfogalmazott kapuhoz, az épület oldalán a földszinti beton árkádsor fölött egy rámpa visz ugyanide, illetve a partvonal mentén továbbfutó sétányhoz. A főbejárat a sziget
közepe felől nyílik, itt is széles lépcsősor visz föl. A kaput kétoldalt egy-egy előrenyúló,
monolitikus hatású oldalszárny foglalja magába, közöttük egy külön egységben kapott
helyet egy komplex zenei tehetséggondozó program intézménye. A hosszan elnyúló
épülettömeg kontúrjai egy elegáns jachtra emlékeztetnek. A formai analógia a zenekomplexum leglátványosabb elemében is kifejezésre jut: a vízszintes tömegre ültetett,
tojás formájú, háromszögű üveglapokkal határolt auditóriumot hatalmas „vitorla” ékesíti. A háromszög formájú ívet napelemek borítják, és egy sínrendszeresen mozog, hogy
a nap közvetlen sugárzásától árnyékával védje a koncerttermet. Az itt termelt energia
mozgatja az árnyékolót és ellátja a koncerttermet is.
Az üveggömbhöz közeledve a létesítmény ipari jellege eltűnik, az atmoszféra lágyabb vonásokkal gazdagodik. Az üvegelemek mögötti, csipkeszerűen áttört faszerkezet a japán építészeti hagyományban élő átmeneti tér élményével ajándékozza meg a
nézelődőt. Kint és bent eggyé válik, elmosódnak a határok, a külső árnyékoló szerkezet
lassú mozgása még jobban fölerősíti a meditatív atmoszférát. A gömböt belül egy
második, zöldbe játszó színű, apró, irizáló hatású mozaikokkal borított fal határolja,
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a két héj közötti folyosókról a csipkeszerkezet között
mindenütt kilátni a városra és a folyóra. Fokozatosan
közeledünk a technicizált külső tértől a védett, organikus belsőig: az 1150 fős koncertterem hangulata már
egészen természetközeli. A falakat burkoló keskeny
falécek szövésminta szerint bújnak át egymáson, a
közéjük illesztett papír- és kartoncsövecskék a terem
akusztikáját szolgálják. Előadó és közönség szoros
kapcsolatba kerül, az ülőhelyek karéjban veszik körbe
a félkör alakú pódiumot. Mennyezetét hatszögű áttört
faelemek hálózata borítja, az összhatás olyan, mint egy
óriási méhkas belsejében. Ez a hangversenyterem az
erősítést nem igénylő zenei produkciókat fogadja be;
elsősorban az Insula Orchestra zenekar koncertterme,
de vendégelőadásokat is hoznak ide. A nagyobb, 6000
ülőhelyes koncertterem nézőtere rugalmasan alakítható.
Mindkét teremben a világos fa és a meleg színek dominálnak, az íves kontúrok itt is, ahogyan a folyosókon is,
organikus elemekből építkező, ugyanakkor finom mozgásban lévő, áramló tereket hoznak létre.
A tojás alakú auditórium mögött az épület lágy ívben
dombbá emelkedik – ez alatt van a nagy koncertterem
–, felső szintje egy hatalmas, egy hektárnyi zöld tetőteraszban folytatódik, amely egyszerre szabadtéri előadótér és pazar panorámát kínáló park. Alatta, a komplexum tengelyében a külső sétány belső párja fut végig,
egy fedett „városi utca”, amelyet boltok, kávézók, zenei
stúdiók, egy jazzklub és próbatermek szegélyeznek –
a közönség a karcsú betonoszlopokkal tagolt üvegfolyosókról mindenhová belát, így a felkészülés fázisai is
nyilvánosságot kapnak. Az egész építmény egyszerre
táj és város, nyüzsgő és intim, high-tech és organikus,
nagyszabású kísérlet a modern nagyváros szélsőségeinek összebékítésére.
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The 21st-Century Gate of Paris
La Seine Musicale
On the western border of Paris, on Île Seguin, which is a small island of the River Seine,
and had been known for a long time as the rust zone, La Seine Musicale was opened as
a new cultural complex in 2017. With this building a model targeting at a 21st century urban lifestyle moved to the capital city of France. Those appreciating it rate the new music
palace along with the Eiffel Tower and the Pompidou Centre. The international design
contest published in 2013 was won by the project submitted by Shigeru Ban who teamed
up with his French colleague, designer Jean de Gastines. This is the scheme La Seine
Musicale is based on. Occupying one third of the area of the island, the music palace is
surrounded by a concrete wall, which is a component evoking the industrial past of the
site. From the tip of the island, wide stairways lead up to the monumental gate, where also
a ramp provides access above the ground-floor concrete archade along the side of the
building. The latter also leads us to the promenade along the riverbank. The gate is flanked
by two monumental lateral wings projecting forward. The widely spanning mass reminds
us of an elegant yacht design with its silhouette. The analogous forms are also manifest
in the most spectacular component of the music complex: the egg-shaped auditorium
seated on the horizontal mass is defined by triangular glass panes and graced by a huge
„sail” motif. The triangular arch is wrapped in solar panels, and can be moved along a rail
system so as to protect the concert hall against direct radiation from the sun. The whole
structure is a large-scale experiment meant to reconcile the landscape and the city, the
bustling, busy and intimate, the high-tech and the organic extremities of a modern city.
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Tirana új ikonja

Az albán Nemzeti Színház terve
—
terv design: Bjarke Ingels Group (BIG)
—

szöveg text:

Albánia megújulásának egyik kulcsát a közösségépítés és a kulturális beuházások támogatásában látja. Az utóbbi évtized több példája
után a legújabb nagy építészeti projekt is ezt
tanúsítja: a Bjarke Ingels tervei alapján épülő új
albán Nemzeti Színház.
A Tirana belvárosában fekvő Szkander bég tér a főváros kulturális tengelyeként pozicionálja magát, több
nemzeti kulturális intézmény is itt áll, köztük az albán
operaház és a nemzeti galéria. Ezek szomszédságában
fog megépülni az új nemzeti színház, amelyik a kinőtt
korábbi színház társulatát és hazai, illetve külföldi vendégelőadásokat fogad majd be. Az 9.300 négyzetméter
alapterületű, háromszintes épület a földszinten középen
felnyílik, és alatta fedett nyitott városi tér jön létre. Így
a színház a város életének integráns részévé válik mint
találkozóhely, kávézók és étterem kapcsolódik hozzá,
ezáltal nem csupán az esti előadások idején lesz eleven,
hanem napközben is.
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A nagyvonalúan formált terv kontúrjaiban prizmára
vagy még inkább egy elegánsan megkötött csokornyakkendőre emlékeztet. A Bjarke Ingels Group koncepciója
alapján – amely kapcsolódik a város vezetésének átfogó
fejlesztési irányához igazodik, aminek lényege a főváros közösségi életének gyarapítása, a nyilvános kulturális terek létrehozása – a leendő színház legjellemzőbb
vonása a nyitottság lesz. Az utcaszinten való felnyílás
kontúrja megismétlődik a lejtősen ívelő tetőn, ahol egy
szabadtéri amfiteátrumot alakítanak ki. A két oldalsó
tömb a három szintet egybefogó üvegfallal záródik,
amelyik láthatóvá teszi a ház belső működését. Így az
utcán sétálók előtt nappal is, este is nyitott könyvként
tárul fel a színház működése, a járókelők is a színház
részeinek érzik magukat.
Az alul felnyíló térből a két tömb irányába két azonos
pozíciójú bejárat nyílik a színházba. Innen felfelé haladva
a jegyárusító pulthoz lehet eljutni, majd mindkét oldalon
egy-egy főlépcsőházon keresztül a nagy előcsarnokba.
A nagy színházterem a két szárnyat összekapcsoló középrészben kapott helyet, mellette mindkét szárnyban
egy-egy kisebb, black box jellegű, kísérleti előadások
számára kialakított színházterem lesz, saját előterekkel.
Legfelül, a tetőre helyezett, lépcsősoros amfiteátrum
színpadának hátterét a város látványos sziluettje alkotja.
A tetőn szabadtéri kávézó is helyet kap.
A főszínpadhoz két oldalról kapcsolódó két tömb
egyike a közönségé, a másik a színházban folyó háttérmunkáé. Ennek megfelelően az egyikben három szinten vendéglő, kávézó, előcsarnok, közösségi tér lesz,
a másikban a műhelyek, öltözők, próbatermek, illetve
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a színpadtechnikai terek, oldalszínpadok, zsinórpadlás, süllyesztő – a tömböket záró
üvegfalon keresztül úgy válik láthatóvá ezek működése az utca felé, mint egy gigantikus
babaház belseje. Olyan részletekbe is bepillantást enged, amelyek a színházi gyakorlatban szigorúan rejtve maradnak a közönség elől. Bjarke Ingels tiranai színházának működésében azonban az utca közönsége kívülről ilyen módon részt vehet, részese lehet
a színház mindennapjainak, az utca és a színház élete szorosan összekapcsolódik.
A kortárs európai színházépítészetben is radikálisan formabontónak mondható színház Tirana alapvető átalakulását is jelzi. A városban az utóbbi időszakban egy nagyszabású zöld program keretében mintegy kétmillió fát ültettek, egyre több gyalogos
utca, játszótér létesül, a Nagy Bazár egész környékéről kitiltották az autóforgalmat, a
turistaforgalom az utóbbi években több mint kétszeresére nőtt. Az új albán nemzeti
színház ezt az átalakulást, az európai kultúra és a városi közösségi terek felé való nyitást jelképezi, egyben elgondolkodtató szimbólummal fejezi ki a színház megváltozott
pozícióját a 21. századi társadalomban.

The New Icon of Tirana
The design of the National Theatre of Albania
Bjarke Ingels Group (BIG) has redesigned a replacement for the National Theatre of
Albania that will include three indoor performance spaces, a rooftop amphitheatre and
a public space underneath the building. The 9,300 sq m venue is located in Skanderbeg
square, adjacent to the National Opera and the National Art Gallery in downtown Tirana, Albania’s capital. The centre of the bow-tie shaped structure is raised up from the
ground, with two buildings either side connected through a central auditorium. The gap
underneath the prism-shaped central building creates a public walkway. The roof of the
building will contain a second venue and a café, giving visitors a view of Tirana.
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Ellenpontok egységében
MOME 2, Budapest

—
epítészek architects: Csomay Zsófia, Németh Tamás
—

A MOME Campus megújításának óriásprojektje újabb állomáshoz érkezett: szeptembertől
megindul a munka a nemrég átadott Média és
Műteremházban. Ezzel a Technológiai Park teljessé válik, a gyakorlati alkotás tereit birtokba
vehetik mesterek és tanítványok.
A campus északkeleti csücskében kialakított park első
épülete, a Műhelyház (lásd MÉ 2016/4 ) már működik,
az eredetileg tervezett két másik ház pedig időközben
egybeforrt, de az alapeszme három építőkockáját (műhely-, műterem- és médiaház) továbbra is magában rejti a megvalósult struktúra. Az épületek jelenleg csak a
Budakeszi út felől közelíthetők meg, később a Zugligeti
út felőli új kapuzaton át, a föld alatti aulából is elérhetők
lesznek. A Budakeszi útról érkezve fák takarásában sejlenek fel a sötét színű tömbök. A mélybarna, „gyűrt” faktúrájú, kötésben rakott téglaburkolat mintegy bőrbe köti
a két épület szigorú geometriáját. Ez afféle ellenpontként, inkább csak tudat alatt hat: a határozott, egyenes
vonalak és a sötét tónusú tégla egyszerre teremtenek
rendet és teszik barátságossá az együttest. A MOME 2-t
önmagában, illetve a Műhelyházzal alkotott együttesként
is számos ellenpont jellemzi. Az ellentmondásokról, az
építészeti többértelműségről Venturi 1 óta valljuk, hogy
éppen a valamit magára adó építészet feltételei.
Aki mostanában lép a területre, azt megrázó összkép fogadja: zajlik a föld alatti központi előcsarnok és
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szöveg text:

tatai mária

fotók photos:

Bujnovszky Tamás

az új Tudásközpont építése. A látvány olyan, mint egy bombatölcsér okozta seb. Az átépítés alatt lévő Farkasdy-féle tömb is torzóként jelenik meg: mélyen érintheti azt, akit
emlékek fűznek a valamikori főépülethez. De remélnünk kell, hogy a kaotikus látvány
átadja majd a helyét a korszerű campusnak, ahol az eltérő architektúrájú épületek megfelelően egészítik ki egymást. A Technológiai Park házaihoz már elkészült a térburkolat
és a két házat összekötő, nagyvonalú felüljáró, ezek nemcsak a közlekedést szolgálják,
de megállásra, nézelődésre is alkalmasak. Igaz, a régi Iparművészeti Főiskola barátságos parkja az idősebb korosztály számára felejthetetlen marad, de remélhető, hogy
az új épületek és (kert)építészeti megoldások biztosítják majd a campus parkjában a
megfelelő találkozó- és pihenőhelyeket.
A két épület a köztük létrejött térrel együtt alkotja a Technológiai Parkot. Összetartozásukat nemcsak a burkolat és a kubusszerű tömegformálás jelzi, de a földszinti
nagy megnyitások, az emeleti függőleges arányú ablakok sorolása, valamint az előtetők
hosszú, világos betoncsíkjai is. A MOME 2 azonban nemcsak jóval hosszabb, de a nyílások elhelyezésének hálós rendje, a nagy bevilágító üvegtégla négyzetek és az óriási,
tömör (részben növényburkolatra is alkalmassá tett) falfelületek is különbözővé teszik.
A hosszú tömb két fő részből áll. A Műhelyházhoz közelebb eső szárny a nyitottabb
műtermek háza, a keleti alvégen pedig a zárt médiastúdiók találhatók. Középen egy kvázi centrum kapcsolja össze a két szárnyat: kvázi, mert a hosszfalak végigfutnak, s központi tér sincsen benne, csak közhasználatú helyiségek. De a déli traktusban itt kapott
helyet a vízszintes sávablakokkal bevilágított lépcsőház, valamint a gépészeti tetőszint
ad itt hangsúlyt a háznak. Egy fönt-lent irányú kvázi-szimmetria is rejlik az épületben: a
földszinttől lefelé is, fölfelé is 2-2 emeletnyi az ötszintes ház. A többszörös kvázi-szimmetria okán a térrendszer összetett, jól áttekinthető, ugyanakkor üdítően változatos is.
A földszinten a közösségi terek – előcsarnok, büfé – szélesen és szintmagasan megnyitottak két oldalra: a Technológiai Park fóruma felé, illetve déli irányban hosszú és
széles, védett terasszal. A külső közlekedőket, teraszokat változó magasságú, világos
látszóbeton mellvédfalak övezik, a bejáratokkal együtt áramló térhatást hoznak létre.
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Generáltervező // general design:

CET Budapest Kft.

Felelős tervezők // leading architects:

Csomay Zsófia, Németh
Tamás
Építész munkatársak // fellow architects:

Magyari Mátyás, Szijjártó
Csongor
Kertépítészet // garden:

Gyüre Borbála – Geum Kft.
Tartószerkezet // structure:

Szőnyi László – Geon Kft.
Elektromosság // electrical engineering:

Rajkai Ferenc
– Hungaroproject Kft.
Épületgépészet // HVAC:

Kabak János, Oltvai Tamás
– CAD-Controll Plan Kft.
és Art-Tax Kft.
Technológia // technology:

Cséfalvay István – IGA Kft.
Tűzvédelem // fire protection:

Szöllősi Levente
– Fire-Med Bt.

Környezetvédelem // environment protection:

Weiner László
– TOPPEDION Kft.
Akusztika / acoustics:

dr. Karsai Elekné
Út és forgalomtechnika // traffic, roads:

Horváth Adrien
– Horváth Project Kft.
Kiviteli terv // realization plans:

Plájer János, Kormos
Szabolcs, Szegedi Dávid
Olivér – Óbuda Építész
Stúdió Kft.
Megrendelő // client:

Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem
——
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A műterem házrész a fény háza: a nagyobb és kisebb termeket természetes fény járja át, még az első
pinceszinten lévő kerámiaműterembe is sok fényt enged
be az angolakna-folyosó. A két szint magas térkísérleti labor kifejezetten fénnyel átszőtt tér: három oldalról
kap közvetlen, illetve közvetett külső megvilágítást. A
földszinti és az emeleti közlekedőből is be,- sőt átláthatunk rajta, de teljesen el is sötétíthető. Szerelőtartókkal,
futómacska pályával lehetőséget ad a tér folyamatos
átszabására, a fény- és térkísérletekre. Helyenként a
teljes házon is átláthatunk: a középfolyosó üvegfalain
és a kétoldali termek ablakain keresztül.
Az épület másik fele, a médiaszárny éles ellenpontot
képez. Fő része két nagy zárt doboz egymás alatt: alul
a fotóstúdió „fehér doboza”, fölötte a filmstúdió „fekete
doboza” – ezek egymásnak is ellenpontjai. A stúdiók
„ház a házban” megoldással készültek, a külvilágtól tökéletesen elszigetelten. A hozzájuk tartozó öltözőkkel és
technológiai helyiségekkel, valamint a vetítőteremmel
professzionális hátteret biztosítanak a médiaszakosok
felkészítésére.
A sokfunkciós épületet az átlátható térstruktúra
mellett az anyag- és színhasználat teszi egységessé.
Az épületbelsőben szinte mindenütt a szürke árnyalatai
képeznek megnyugtató, semleges hátteret a benne történő kreatív eseményekhez. A közlekedők, műtermek,
kis stúdiók fala és padozata világosszürke; az üveg
nyílászárók szerkezeti részei, a lábazatok, az ajtóbélletek, az új bútorlábak tompán fénylő fémszürke csíkokat
rajzolnak a térbe. A mennyezetek betonszürkék, a műtermekben látható gépészettel. A közlekedők álmennyezete perforált, finoman hullámos fémlemez, ritmikusan
elhelyezett világítósávokkal. Homeopatikus mértékben
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a fa is megjelenik – néhány ajtó bütüjén, a földszinti fogadótér pultjának szélén, illetve
a műtermek munkaasztalaiban –, természetet csempészve a steril technikai világba.
Az épület maximálisan funkcionális, ahogy az egy alkotóháztól el is várható. De nem
funkcionalista, ehelyett a mesteri strukturáltság jellemzi. Látszólagos egyszerűsége mögött többszörös összetettség, kvázi szimmetriák, ellenpontok rejtőznek. A kivitelezés
alapvetően jól sikerült, a néhány esetlenebb kompromisszum (pl. fűtőtestek) az épület
lényegét nem érinti. A ház használhatóságáról, szerethetőségéről természetesen a
mesterek és tanítványok adnak majd számot, de az építészeti alap jó irányt jelez.
——
1

Utalás Robert Venturi 1966-ban New Yorkban megjelent könyvére: Összetettség és ellentmondás az
építészetben (magyarul: Corvina kiadó, 1986).

Integrity of Contrasts
MOME 2, Budapest
The reconstruction of MOME Campus is a mega-project, reaching a new stage right
now: from September on, they are going to start working on the recently opened Media
and Studio House. The Workshop house, which is the first building of the campus built
in the north-eastern tip of the park, is already in use, the originally designed two other
structures have been united into one meanwhile, but the basic principle of their three
cubes (workshop, studio, media house) are still recognizable in the finished building. The
dark brown „wrinkled” fabric, the brick masonry cladding gives us the impression as if the
strict geometry of the two buildings were wrapped in leather binding. The two buildings
and the space in-between them make up the Technology Park now. Their belongingness
is expressed by their facework and cube-like mass formation just like the huge openings
of the ground-floor and the sequence of the vertical windows of the upper floor and
the long light-palette concrete bands of the projecting roofs. MOME 2 is not only much
longer, but is also distinguished by the net configuration of the openings, the large glass
brick squares of the skylights and the extensive solid wall surfaces (partly suited to host
vegetation). The multifunctional building is characterized by masterly structuredness. Its
seeming simplicity conceals complexity, quasi-symmetries and counterpoints.
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Egy régi vízház új élete
Ybl Budai Kreatív Ház
—
epíész architect: Oláh M. Zoltán
—

szöveg text:

Götz Eszter

Mindössze másfél év alatt készült el a budai
Duna-parton álló, Ybl Miklós tervezte neoreneszánsz építmény műemléki felújítása és az új
funkciónak megfelelő átalakítása. Az 1877-ben
épült egykori vízház most kulturális és művészeti színtérként született újjá.
Aki ma belép a Duna-parton álló kioszkba, nehezen tudja elképzelni, hogy egy ipari létesítmény tereiben jár. A
tágas lépcsőfeljáró, a főhomlokzat közepéből előreugró, nyitható üvegfalakkal körbevett loggia, keresztboltíveiben Scholz Róbert gyönyörűen restaurált sgraffito
groteszkjeivel, bent az aranyozott stukkókkal és ión
pilaszterekkel díszített kávéház, a kazettás mennyezet, az art decót idéző enteriőr, az üvegkorláttal záródó
emeleti galéria és a különleges ízlésről árulkodó berendezés alapján inkább egy palota mai átiratának tűnik.
Pedig Ybl a Várkert Bazár megépítése után ebbe a kis
építménybe rejtette el a budai Vár vízellátását biztosító
szivattyúkat, víztárolókat és a szűrt Duna-víz továbbí-
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fotók photos:

Bujnovszky Tamás

tását szolgáló egyéb eszközöket, beleértve a kazánt és a föld alatti széntárolót, illetve
a gépház fölé helyezett szolgálati lakást a gépész számára. Az épület északi részében
elegáns, loggiás kávéházat alakított ki, a kazán kéményét pedig az ipari és a vendéglátó egységek közé, egy kecses, kupolás tornyocskába illesztette, amely az egész
építményt még könnyedebbé teszi, szinte az észak-itáliai reneszánsz paloták miniatűr
másává avatja.
Alig negyedszázaddal később, 1905-ben a város közműhálózatának kiépítésével
a vízház ipari szerepe megszűnt, és az épület egészét átvette Budapest sokszínű társasági élete. A kávéházból étterem lett zenekarral, kártyaszobával, kertrésszel és szabadtéri táncparkettel, és ez a használat tartósnak bizonyult, sem a világháborúk, sem
az államosítás nem zavarta meg. A ház állapota azonban folyamatosan romlott, és egy
idő után már csak a városlakók emlékezetében maradt elegáns hely, a valóságban egy
lepusztult, alig használható, kis alapterületű kioszk volt. 1973-ban egy bő évtizedre
a Budapest Táncegyüttes kapta meg próbateremnek, de 1985-ben ők is elhagyták. A
rendszerváltáskor magánkézbe került, kaszinóként újították fel, 2007-től rendezvényhelyszínné avanzsált, majd 2009-ben bezárt. 2016-ban vásárolta meg a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Alapítványok csoportja, azzal a szándékkal, hogy az Ybl-kioszk
ismét a város egyik szépséges és életteli színfoltja legyen: vendéglátóhely és kortárs
művészeti és kulturális programokat befogadó közösségi színtér, a korábbi táncparkett
helyén szabadtéri rendezvényekre alkalmas terasszal.
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A ház tehát sokféle használatra készült, egyszerre
több rendezvény lebonyolítását kell kiszolgálnia, amit az
átalakítás tervezője, Oláh M. Zoltán – ugyanő végezte az
1992-es felújítást is – a jól szervezett térkapcsolatokra
bízott. A földszinti térsor a loggiával indul, melynek az
oszloptalapzatok fölött lebegő, acélszerkezetbe ültetett
üvegfalai nyithatók, így télen fűtve, nyáron nyitva, vagyis
egész évben a teljes dunai panorámára nézve fogadja a
vendégeket. A főbejárat mögötti csarnokban gyönyörűen restaurált neoreneszánsz, illetve kortárs design elemeket ötvöző kávézó-cukrászda-étterem kapott helyet,
középen egy tükrökkel bélelt fülkében hatalmas bárpult
áll. Innen kétfelé ágazik tovább a tér, megkerülve az
egykori kazánházhoz kapcsolódó kémény vertikális
tengelyét, amelybe még az 1992-es átépítéskor impozáns márványlépcsőt és liftet helyeztek. Külön élmény a
szűk lépcsőházban ügyesen elhelyezett ruhatár, amely
art deco hatású, ívesen egymásba forduló beépített bú-
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Építészet // architecture:

Konstruma Mérnöki
Iroda Kft.
Vezető építész // leading architect:

dr. Oláh Mihály Zoltán
Építész munkatársak // fellow architects:

Szabó Zsolt, Várhidi Tamás,
Égető Sándor
Tartószerkezet // structure:

Dr. Vándor András
Vízszigetelés // water insulation:

Dr. Kakasy László
Épületgépészet // HVAC:

Lucz Attila – HVArC Kft.
Épületvillamosság // electrical engineering:

Somogyi Gábor
– SOMOGYI KFT.

Kert- és tájépítészet // landscape, garden:

Nagy Gyöngyi – ROLLA BT.

Restaurátori- művészettörténészi munkarészek
// restoration, monument preservation:

Szekér György – ALAKart Kft., Czifrák László
szilikát restaurátor,
Kelecsényi Gergely kőrestaurátor, Lehoczky Tivadar
fémrestaurátor
——
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torcsoportként jelenik meg. A minden ízében lenyűgöző
belsőépítészet Somlai Tibor munkája, az ő keze nyomán
lettek a belső terek könnyed és gazdag, elegáns és dinamikus, stílustörténeti utalásokkal együtt is mai ízlésűek. A közlekedőtengely mögött, a déli épületrészben a
földszinti két irány ismét összetalálkozik egy kétszintes,
belső ívekkel is tagolt nagyteremben. A nagyszabású
térbe hatalmas ablakokon át árad be nappali fény. A
lépcsőház felfelé az emeleten kialakított szalonba visz,
amelynek berendezése bensőségesebb, mint a földszinti közönségforgalmi tereké, ugyanakkor ez a szint sem
zárkózik el a ház többi részétől: fentről egy üvegkorlát
mögül a kétszintes kiállítóterem szabadon belátható.
A pinceszint már végig a kiállítások helye, más
funkcióra nem is alkalmas: zárt, fénytelen termek sora,
zegzugos, titokzatos világ, izgalmas átlátásokkal és
változatos lehetőségekkel a kortárs művészet számára.
Ugyanide vezet az új, süllyesztett bejárat is, amely a kioszk északra néző főbejárata előtt, az épület és a terasz
közötti térben, egy kis üveghíd alá kanyarodva indul a
föld alatti világba. Lent, a félkör alaprajzú fogadótér falán Majoros Áron Zsolt rozsdamentes acéllapokból álló,
pixelekre bontott Ybl-portréja fogad. Kifinomult gesztus
a bejárati tengelyre komponált üveghíd, körülötte a félkör alakú lejárat fémpálcás korlátja, az a szinte anyagtalan transzparencia, amivel az átmenetet képező kompozíció a harmonikus arányú épületet a teraszhoz, majd
a föld alatti részhez kapcsolja. Ráadásul az új bejárattól
nyíló pinceszint boltíves falai ismét másféle sűrűséget
képviselnek: itt minden vaskos és nehézkes, hiszen az
egykori szénraktárban járunk. Az átépítés ezen a szinten
számos problémát fölvetett, ezek között – ahogyan Ybl
korában – most is a Duna közelsége jelentette a legnagyobb kihívást. 1876-ban a félig kész kioszkot elöntötte
az árvíz, ekkor Ybl visszabontatta a falakat, és majdnem
egy méterrel megemeltette az építményt. Csaknem másfél évszázaddal később, a mértékadó árvízszint megemelkedése miatt az egész épület alapozását újra kellett
gondolni a vízmentesítés szempontjából.
Az ipari műemlékből palota lett, amelynek programja
kiemelt szerepet szán a kortárs hazai művészetnek, illetve – a tulajdonos alapítványok céljaival összhangban – a
keleti kultúra magyarországi bemutatásának. Rendkívül
igényes kialakítása mellett egyelőre idegennek tűnik a
programszervezők által kommunikált ’közösségi tér’ műfaji megnevezés, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy
Budapest ilyen minőségű terei inkább egy zárt közösség
társasági eseményeit szolgálják. De ez eltörpül a helyreállítás magas színvonala mellett, amely bónuszként,
a kioszkhoz kapcsolódó terasz révén a Várkert Bazár
előtti, egyelőre néptelen sétányra is életet vihet.
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The Second Life of an Old Waterhouse
Ybl Creative House in Buda
Someone entering the pavilion standing on the bank of the River Danube, can hardly
imagine that these are rooms of an industrial facility. The spacious stairway entrance, the
loggia projecting from the middle of the facade surrounded by openable glass partitions,
the café graced with gilded stuccos and pilasters of the Ion order, the faceted ceiling,
the interior evoking Art Deco style, the upstairs gallery rounded off with a glass railing,
and the furniture reflecting unique tastes actually impress us as if it was a contemporary
reinterpretation of a palace. However, Miklós Ybl concealed in this tiny structure all the
pumps, reserves and other systems draining away the filtered water of the Danube which
actually provides the Buda Castle district with water, The rebuilt house has to serve a
variety of events, which the designer solved by well-organised spatial configurations.
The sequence of ground-floor rooms starts with a loggia with openable glass partitions
seated in a steel structure and floating above the column plinths, so that visitors can
enjoy a welcoming view of the Danube all the year round. In the lounge behind the main
entrance a beautifully restored revivalist Renaissance café doubling as a restaurant is
housed, which also integrates components of contemporary design. The southern part of
the building contains a two-storey grand hall articulated by interior arches. The stairway
hall leads us to the drawing room upstairs. The basement contains a series of closed
rooms without light, with exciting transparencies that host contemporary art exhibitions.
This is where the new sunken entrance leads us, which winds below a tiny glass bridge
towards the underground world outside the north-facing main entrance of the pavilion,
in-between the building and the terrace.
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Fotó: Bujnovszky tamás

Aki kicsiben hű...

Neológ zsinagóga rekreációja és Žilina-ZárieĊie, Zsolna
—

Peter Behrens (1931), Martin Jancok (2017)
szöveg text: Botzheim Bálint
Bujnovszky Tamás, Buknovszky Vanda, Botzheim Bálint

építészek architects:
fotók photos:

—

A műemléképületek felújítását legtöbbször állami intézményként fenntartott műemlékvédelmi szervezetek kezdeményezik és bonyolítják.
Üdítő kivétel a zsolnai zsinagóga, illetve a Stanica Žilina-Záriečie kulturális központ esete:
mindkettő rekonstrukcióját egy helyi, civil alapítású kulturális egyesület kezdeményezte és
menedzselte, a támogatók keresésétől kezdve
a tervezésen át egészen a kivitelezésig.
Az Új Zsinagóga épületét az éppen 150 éve született
Peter Behrens tervezte, 1931-ben készült el, de csupán
alig egy évtizedig tudott zsinagógaként működni. A világháborúban elvették a zsidó közösségtől, és a város
használatába került az épület. Először színház működött
benne, majd koncertteremként üzemelt. Később a Közlekedéstudományi Egyetem számara előadóteremnek
alakították át, a rendszerváltás után moziként működött
2010-ig. Hányatott sorsát jól jellemzi az a neten talált,
datálás nélküli fotó, amelyen a romos épületben egy
rögtönzött pályán fiatalok tollasoznak, így feltehetően
egy ideig még tornateremként is használták. A sokszorosan átépített zsinagóga – a külsejét leszámítva – ekkor
már semmiben nem emlékeztetett az eredeti, méltóságteljes rendeltetésére.
A fordulat 2010-ben következett be, amikor a zsidó
hitközség új bérlőt keresett az üzemeltetésre. A nem
messze működő Stanica Žilina-Záriečie (röviden: StaFotó: Bujnovszky tamás
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Fotó: Bujnovszky tamás

nica KC) kulturális központ vezetői elhatározták, hogy
kereskedelmi hasznosítás helyett kidolgoznak egy javaslatot az épület kulturális célú működtetésére. A hitközség meglátta a fantáziát az elsőre lehetetlennek tűnő,
de az épülethez méltó tervezetben, és egy szimbolikus
összegért 30 évre odaadták a bérleti jogot. Az építészeti
munkarészek elkészülte után megindulhatott a felújítás.
A finanszírozás több lábon állt, rengeteg magánember
és cég adománya mellett sikerült állami és civil kulturális
pénzügyi alapok támogatását is megnyerniük.
Az átalakítás során jórészt az eredeti állapot visszaállítását tartották szem előtt. Külsejét tekintve az épület
expresszionista és art deco stílusjegyekkel rendelkezik.
Fő tömege a központi teret foglalja magában, tetejét
vasbeton kupola zárja le, ami a maga korában kifejezetten korszerű szerkezetnek számított. A kupola gömbcikkelyét gondolatban kiegészítve szép szerkesztési
szabályt fedezhetünk fel: az eget a földdel összekötő
gömb éppen érintené a padlózatot. A szimmetrikus tömeg négy sarka is hangsúlyt kap, a homlokzati falvégek
megemelésével, valamint a sarkokra helyezett díszekkel.
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Fotó: Bujnovszky vanda

Az épület és az őt körülvevő környezet találkozását lebegő előtetők oldják. A központi tér szimmetriája mellett a telekhatárra elhelyezett csatlakozó épületszárnyak
hosszanti tengelyt határoznak meg. Funkcióját tekintve
a központi tömb kiállítótérként hasznosul, míg a hátsó
épületszárny alapvetően kávézóként működik, de konferenciák megtartására is alkalmas. A telepítésből adódóan a telek három részre tagolódik, a bejárat előtt, illetve
a központi tömb mögött is kialakul egy-egy kisebb tér.
A cikk írásakor az épületben az egész belső teret kitöltő installáció volt látható. Dalibor Bača műve elsőre parazitának tűnik, de valójában szimbióta lényként értelmezhető, az állandó metamorfózisban lévő üveg-aszfalt szobor
felerősíti az épület téri kvalitásait. A felújítás óriási siker,
kivételes eset, hogy civil kezdeményezésben és tulajdonképpen lebonyolításban zajlik egy ilyen volumenű projekt.

ítéltek a fiatal intézménynek, és a TEH (Trans Europe Halles) kulturfabrik tagságot
is elnyerte. Egyre inkább szükség mutatkozott egy saját színházteremre is, azonban
ezen a helyszínen a városi szabályozás kizárta egy új épület építését. Ekkor jött az
ötlet, hogy a felüljáró alá építsenek egy merev tartószerkezet nélküli színházteret. A
szélességi méretet maga a felüljáró adta, az alaprajz két egymásba metsző körből áll.
A falat vályoggal tapasztott szalmabálából, illetve sörösdobozokból emelték, egészen
a felüljáró aljáig, melynek vasbeton szerkezete helyettesíti a tetőt. A két körhasáb
kompozícióját egy konténer egészíti ki, mely a bejáratot és kiszolgáló funkciókat rejti. A
félköríves színházterem, a tapasztott vályogfal egyenetlen felülete nemcsak különleges
térélményt, de remek akusztikát teremt. Álmennyezet nincs, a plafon nem más mint
maga a felüljáró. Az előadások száma éves szinten eléri a kétszázat, ékesen bizonyítva
a közösségi kezdeményezések létjogosultságát az építészetben.

A zsinagóga felújítását a Truc sphérique civil kulturális egyesület kezdeményezte, amely korábban már
megmentett egy épületet, amely első látásra nem túl
impozáns, azonban annál értékesebbé lett az újrahasznosítás által. 2003-ban egy elhagyott vasútállomás
kapcsán határozták el, hogy megmentik és kulturális
központként fogják üzemeltetni. Maga az épület – nem
messze a zsinagógától – egy közúti, emelt szintű körforgalom közepén, illetve alatta található. Az átalakítás
után Stanica Žilina-Záriečie néven kulturális központként kezdett működni az épület. A sikeres működést
jelezte, hogy több díjat (köztük az Enlargement of Mind
of European Cultural Foundation elismerését) is odaFotó: Botzheim Bálint
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Fotó: Bujnovszky tamás

One who is faithful in small details...
The Recreation of the Neologue Synagogue and Žilina-Záriečie, Žilina
The reconstruction of the New Synagogue in Zsolna and the Stanica Žilina-Záriečie
culture centre was initiated and managed by a local cultural association founded by civilians starting from finding sponsors to design and construction. The building of the New
Synagogue was designed by Peter Behrens, and was completed by 1931, but had only
been used as such for a decade or so. During the world war it was confiscated from the
Jewish community, and was used by the town. In 2010 managers of the Stanica cultural
centre worked out a proposal to use the building for cultural purposes. During this remodelling a priority was to restore the building to its original design as much as possible.
Viewed from the outside, the building is a blend of Expressionist and Art Deco styles,
its main block contains the central space topped with a ferro-concrete dome which was
a cutting edge structure back in those days. The four conrers of the symmetrical mass
have been accentuated by the elevation of the facade end walls, as well as by ornaments
gracing the corners. Functionally, the central block is used as an exhibition zone, whilst
the back wing primarily functions as a café, but is also suitable to host conferences.
The reconstruction of the synagogue was initiated by the Truc sphérique civilian cultural
association which started to operate and maintain a former railway station building as a
theatre. The building itself – not far from the synagogue – stands in the middle of a risen
roundabout, as well as beneath it. Its width was defined by the freeway overpass, whilst
the floor plan is made up by two circles intersecting each other. The walls are made of
adobes with straw and cans of beer as high as the bottom of the overpass, the ferroconcrete structure of which substitutes the roof. The composition of two circular prisms
are completed with a container that houses two functions: the entrance and services.
Fotó: Bujnovszky vanda
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Füred kapuja

Balatonfüred, vasútállomás és Casticum tér
—
építész architect: Tóth Zoltán
—

szöveg text:

Géczi János

fotók photos:

Danyi Balázs

Az 1972-ben átadott balatonfüredi vasútállomás Kővári György munkája. Legjellemzőbb sajátossága, hogy párba állítható a
budapesti Déli pályaudvarral, melyet ugyancsak e neves építész tervezett. Valójában a két utazási végpont ekvivalenciájának
felvetésére vállalkozott a tervező. Az idő azonban sem az egyik, sem a másik további létét nem igazolta. A füredi állomás
most megújult formában kapott új esélyt.
Épített tereink időszakról időszakra, az igények és a cselekvés téri körülményeihez kapcsolódó képzetek nyomán átalakulnak. A helyváltoztatással, az utazásokkal
kapcsolatos színterek (melyek az utóbbi évszázadokban
a leglátványosabban jöttek létre és szinte napról napra
újraformálódnak) erős kultúrafüggésük révén sajátosan
reprezentálják a terek használóit. Az utazási cél elérését, illetve az indulási pont elhagyását biztosító vasúti
pályaudvarok megfogalmazását sok esetben a település
jellegzetessége (főváros, üdülő, kirándulóhely, ipartelep), máskor valamilyen reprezentációs képzet (történeti
emlékhely, többfunkciós pontok) vagy egyéb, például
speciális földrajzi, közlekedésszervezési, állami, intézményi szempontrendszer határozza meg. Az egymást
váltó időszakok antropológiai elképzeléseit az azokhoz
illesztett technikai, technológiai eljárás, az épített tér
kapcsolatai, a megszabott térhasználat sokféle – de
elsődlegesen településszociológiai – szempontjai érvényesítik, és a megfelelően kialakított tér esetében hangsúlyosan megjelenítik az individuumokról, csoportokról
vagy közösségekről vallott nézeteket. Az egymástól
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negyven évvel elválasztott balatonfüredi két építői vállalkozást – a vasútállomás eredeti kialakítását, valamint a
mostani építészeti újraértelmezést – ebből a szempontból is érdemes megvizsgálni, mivel a helyszín és (alapját
tekintve) a vasútállomás főépítménye is azonos maradt.
A balatonfüredi pályaudvar forgalma alulmaradt az
építés idején tervezetthez képest. Használaton kívüli
helyiségeit idővel elzárták, azok fenntartására nem törekedtek. A létesítmény folyamatosan halódott, s az elhagyott vidékekre jellemző lepusztultság nem kedvezett
az érkező és induló vonattal utazók jó közérzetének.
Az állomás és az előtte elterülő, az utasok első városi benyomását nyújtó tér együttese sem lett ésszerűen
kialakítva, és noha az egykori nádas, amelynek a helyén áll, nem sok lehetőséget kínált a tervezőknek, a
kisvároshoz méltó átalakítását sem szorgalmazta senki
eredményesen. Negyven évvel később, az átalakult –
idényhez kötődő – turizmus, s a város rangjának növekedése kikényszerítette a balatonfüredi pályaudvar és
környéke rekonstrukcióját.
A 2010 táján kezdődő újratervezést Gyarmati Tamás
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építésztervező mellett Miklós Zoltán és Zimay Balázs
végezték. Az építkezés két ütemben zajlott, a rossz kiviteli minőséget eredményező első szakasz után a MÁV
– s legfőképpen Tóth Zoltán építész – buzgalma révén,
visszabontásokkal és újraépítésekkel mégis sikerült az
eredeti, nagyvonalú és mégis hivalkodástól mentes, áttekinthető szerkezetű s többnyire használható terek megvalósítása (az akadálymentesítés sajnos még várat magára).
A seregnyi kompromisszum, tervezői és műszaki
módosítás után elkészült a város szándéka szerint kapuként értelmezhető intermodális csomópont. A korábban körfogalommal lehatárolt, meglehetősen unalmas
látványt keltő park szétdarabolódott, s végre használt
részévé vált az immár gyalogosközlekedést is szolgáló
térségnek. A vágányoktól kivezető, eredetileg is elkészített aluljáró elegánssá vált, s immár felvisz a pályaudvar
szélén kialakított, gyalogosforgalmat elosztó, fénygazdag térbe, majd kivezet a Casticum térre. Innen kön�nyen megközelíthető az új helyre került buszpályaudvar
(a jegyek a vonatjegyekkel egy helyen, a földszinten
vásárolhatók meg), illetve a parkoló és a gyalogosok
számára kialakított járófelületek. A tér közepén álló
parkba (egyetlen hátránya, hogy kevés kifejlett fa került
beültetésre) nem burkolat, hanem a bőröndök húzására
alkalmatlan, apró köves borítás került. Az építmények
egységes karakterűek, a falakat szürkés kő burkolja, az
állomás a minimálisan dekorált, hatalmas üvegfelületekkel nyitott, kitűnően bevilágított tereket kapott.
Füred esetében az utazáshoz kapcsolódó terek listája szokványosan, a funkciókra összpontosulva alakult:
MÁV-pénztár váróteremmel, autóbusz-pályaudvar, autóparkoló, aluljáró, amely összeköti a pénztár- és váróterem centrumú állomást, a buszpályaudvart és a parkolót; a várakozók komfortját biztosító terek (resti, terasz,
üzletek) és az üzemfenntartás helyiségei. Felületnagysága szerint mindezekkel összevethető az épületeket és
a közlekedési felületeket magába foglaló, terjedelmes,
egyszer majd ligetes park.
A komplexum felülnézetében látható, hogy a járműforgalmat biztosító főút U-alakban fut. Az északi oldalt
az állomás lapos tetejű, elnyúló együttese, a keleti oldalt
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Vezető tervező // leading architect:

Tóth Zoltán

Építész munkatárs // fellow architect:
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Design // design:

S39 Hybrid Design, Baróthy
Anna,Krauth Veronika
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Tóth Renáta Ágnes
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Felhős Koppány
Közvilágítás // lights:

Szurmai Zoltán
Kivitelező // main contractor:

NOVA-BAU Kft., Komoróczy
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——

a szigetszerű gépkocsiparkoló, a nyugatit az ugyancsak
szigetszerű buszpályaudvar képezi, a tér közepén kereskedelmi egységek tömbje húzódik. Bár Casticum térnek
nevezik az állomás előtti – a balatoni riviérát képviselni
részleteiben sem képes – külső helyszínt, a klasszikus
tér sajátosságai itt alig érzékelhetők. A helyszín kizárólag érkezésre és távozásra szolgál, a növényzet jelenlegi
kiültetésében nem alkalmas a kényelmes várakozásra –
ellenben a tágas váróterembe érjen be az utazó, onnan
a hatalmas ablakfelületen át nézzen vissza, s higgye,
hogy a hektikus forgalmú szabad térben áll. A tér – bár
a tervezők szándéka szerint a változatos dísznövényzetben dús fürdővárost hangulatában és szerepében megjelenítő, iniciálást elvégző helyszín lett volna – nem válik
a szemlélődés helyévé, hanem kizárólag a városba/városból be/kivezetődés területe, átmenő, hol forgalmas,
hol kiürült placc, mellékes kellék.
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The New Gate of Füred
Balatonfüred, Railway Station and Casticum Square
Opened to the public in 1972, the railway station in Balatonfüred is a work by György
Kővári. Its most characteristic feature is that it is a counterpart of the Southern railway
station in Budapest, designed by the same famous architect. The station in Füred has
been given a second chance in a renewed form. Its redesigning project was started in
2010 by Tamás Gyarmati Tamás designer architect, who teamed up with Zoltán Miklós
and Balázs Zimay. The construction was realized in two stages, after the first one thanks
to the enthusiasm of MÁV (the Hungarian Railways Co.) and especially architect Zoltán
Tóth. As a result of demolitions and rebuildings they managed to restore the original
spaces that were generous and yet modest, featuring transparent structural configurations, and more or less useable. After the necessary alterations of design and technology,
also the intermodal junction was built, which may as well be interpreted as a gate, which
was the intention of the town. The park formerly defined by a roundabout was split up
and thus turned into a well-used part of the zone reserved for pedestrians now.
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Hiteles rekonstrukció

A békéscsabai vasútállomás épületegyüttesének
helyreállítása
—
építészek architects: B. Terbe Erzsébet, Bánszky Szabolcs
—
Évtizedekig tartó hiányos és töredékes állapota
után újra eredeti formáját mutatja az utazóknak
Békéscsaba vasúti kapuja. A hazai építészet
történetében egyedülálló műemlékegyüttes
helyreállítása és korszerűsítése 2017-ben Építőipari Nívódíjat kapott a közlekedési létesítmények kategóriájában.
Az évek múlásával egyre több és egyre fiatalabb épület
kerül az örökségvédelem látóterébe. A kezdeti időszak
középkor-kultusza után a barokk, majd a klasszicizmus
kitüntetett emlékei váltak megőrzésre méltóvá, az 1970es évektől kezdődően a népi építészet alkotásai kerültek
védelem alá, a 20. század végén pedig megkezdődött
az előző évszázad mérnöki alkotásai, az ipari és közlekedési célú építmények számbavétele, értékelése – sok
esetben a végső pusztulás előtti pillanatban. Az összkép talán ezen a területen a legváltozatosabb, hiszen itt
számos funkció és azt tükröző épületforma előfordulhat,
az uradalmi magtártól a gázgyárig és az autóbusz-garázsig, nem beszélve az építészeti megjelenést alakító
stílusáramlatok kavalkádjáról. Speciális csoportot képviselnek a vasúti építmények, amelyek megmaradt emlé-
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szöveg text:

Garai Péter

fotók photos:

Bujnovszky Tamás

kei közül több példamutató módon megújult az elmúlt években, elég csupán a gödöllői
Királyi Váró, a pécsi, kaposvári vagy karcagi állomás épületére gondolnunk.
A Viharsarok központjaként ismert Békéscsaba 18. századi újratelepítésének köszönhetően erős szlovák gyökerekkel és mezővárosi múlttal rendelkezik. A Fényes Elek
által „Európa legnagyobb faluja” névvel aposztrofált település vezetői a 19. század
középen bölcs előrelátással és komoly lobbival elérték, hogy a Szolnok–Arad közötti
vasútvonal Békés és Gyula helyett Csabán haladjon keresztül. (Hasonlóan bátor lépés
nyomán vált Nyíregyháza is ebben az időben vasúti csomóponttá.) 1858. október 25-én
gördült be az első szerelvény a bécsi székhelyű Tiszavidéki Vasúttársaság tervei alapján elkészült, egyemeletes felvételi épület elé. Kubinszky Mihály kutatásaiból tudjuk,
hogy ezen állomások szabványtervei a császárvárosban készültek, a település akkori
nagyságához igazodó méretben, a gótizáló romantika építészetét idéző oromzatokkal, jellegzetes párkányokkal és ablakkeretezésekkel. Békéscsaba III. típusú, középen
öttengelyes, oldalrizalitokkal tagolt épületet kapott, melyhez hasonló Biharkeresztes,
Encs-Forró, Karcag és Sáp állomásokon készült és áll ma is. A magyar építészet történetében ez volt az első típustervsorozat, amelyhez hasonlót a MÁV fejlesztett ki az
1880-as évektől kezdődően.
A város és a vasúthálózat gyors fejlődése miatt már 1871-ben, majd 1910-ben
további oldalszárnyakkal bővítették az épületet, így az egyre hosszabban „nyújtózott” a vágányok mentén. A földszinten öntöttvas szerkezetű veranda húzódott, az
emeleti ablakokon bizonyos időszakokban zsalutáblákat örökítettek meg a korabeli
ábrázolások. Bár a bővítések az eredeti épületmag stílusát követték, a romantikus
architektúra egyre fogyatkozott, egyszerűsödött az évtizedek alatt, a funkcionális el-
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rendezés pedig egyre kevésbé felelt meg a növekvő áru- és utasforgalom igényeinek.
Trianon után Békéscsaba csomóponti szerepe még inkább felértékelődött, ezért
már az 1920-as évek elején grandiózus tervek készültek vágányok alatti aluljárórendszerrel, a meglévő épület bontásával számolva. Ez a csupán leírásokból ismert koncepció végül a források szűkössége miatt nem valósult meg, egyes elemei viszont redukált
formában megjelentek Goszleth Béla MÁV-mérnök tervein, amelyek alapján 1931–1933
között egy nagyvonalú, tágas terekkel rendelkező állomásépület készült. A kevésbé
ismert építész pályája kezdetén együtt dolgozhatott Pfaff Ferenccel a Magasépítményi
ügyosztályon, így a legendás főmérnök nevéhez fűződő, pavilonokkal tagolt nagyvárosi pályaudvar-típus formálási elvei megjelentek az évtizedekkel későbbi békéscsabai
épületen is, immár a korszak divatos neobarokk architektúrájával. A háromszögletű
oromzattal és klasszikus körtemplomokat idéző tornyokkal hangsúlyozott új állomáson
a történeti formaelemek mellett a tervező korszerű szerkezeteket és anyagokat alkalmazott: ezt tükrözi a központi indulási csarnok hatalmas fiókos dongaboltozata, valamint
az üvegfalak és a műkő díszítmények, burkolatok jelenléte. A város új kapujának szánt
épület különlegessége abban áll, hogy az a két világháború közötti vasúti építészet
kevés nagyszabású emlékének egyike. A hamar kimerült forrásoknak köszönhetően
elmaradtak a peronokhoz vezető aluljárók és megmenekülhetett a romantikus indóház
is. Ennek eredményeként egyedülálló épületegyüttes jött létre, amely a világháborús
pusztítás ellenére napjainkig fennmaradt. (Hasonló, romantikus és Pfaff tervezte épületből álló páros állt Nyíregyházán is, ám azt a második világháborúban földig bombázták.)
1944. szeptember 21-én Békéscsabát súlyos légicsapás érte, amely a pályaudvar
épületeiben is komoly, de még helyrehozható sérüléseket okozott; főként a tetőszerke-
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Építészet, generáltervezés // architecture:

Mérték Építészeti Stúdió
Kft., Paulinyi-Reith &
Partners
(régi nevén: Mérték Group
Zrt.)
Felelős építész-belsőépítész // leading
architect and interior designer:

B. Terbe Erzsébet

Műemléki tudományos dokumentáció // monument history expert:

Dr. Czétényi Piroska
Épületszerkezet // structure:

Tombi Gergely – Pataky és
Horváth Építésziroda Kft.
Tartószerkezet // framework:

Donáczi Péter – Pond Kft.
Épületgépészet // HVAC:

Pavlics Károly – Treffterv
Kft.
Épületvillamosság // electrical engineering:

Balázs Judit – Artvill Kft.
Tűzvédelem // fire protection:

Németh Krisztina

Kivitelező // main contractor:

Svábbau Kft.

Előzményes tervező // previous architect:

Bánszky Szabolcs – MataDór Architektúra Kft.
——

zetek, nyílászárók és portikuszok károsodtak. A háború
utáni évtizedekben sem igény, sem forrás nem mutatkozott az elpusztult részletek történeti hűség szerinti helyreállítására, ahogyan a színezés megtartására sem. Az
ezredfordulót már igen leromlott és csonka állapotban
érte meg az épületegyüttes, amelynek megmentésére
Bánszky Szabolcs vezetésével a Mata-Dór Architektúra
Kft. készített engedélyezési és kiviteli terveket. A vasúti
pálya fejlesztéséhez kapcsolódva sor kerülhetett az épületek átfogó helyreállítására is, amelynek során a romantikus indóház módosított engedélyezési és kiviteli terveit
a Mérték Építészeti Stúdió készítette B. Terbe Erzsébet
vezetésével. A kezdetben helyi, majd 2009-től műemléki
védettséget élvező együttes kutatási dokumentációját
Czétényi Piroska állította össze. A védetté nyilvánítás
szerencsésen találkozott a MÁV értékes épületeinek
megújítási programjával, így az üzemeltetői támogatás
komoly segítséget jelentett a teljes folyamatban.
Az 1930-as évek óta utasforgalmi funkcióját elvesztett régi állomásépületbe irodák, kiszolgáló terek és a
biztosítóberendezések kerültek. Örökségvédelmi szempontból a legnagyobb kihívást a romantikus architektúra
visszaállítása jelentette, amelyre Dobos Albert helyi építész kutatásai és az analógiák feltérképezése nyomán
nyílt lehetőség. A tervezők számára a kiindulópontot a
legkorábbi, 1906-ból származó ábrázoláson szereplő
tagozatok rekonstrukciója jelentette. Az összkép hiteles és meggyőző lett: a lapostetős, purizált homlokzatú
üzemépület helyett most az eredeti megjelenést idéző
épülettömeg látható visszaépített oromzatokkal, fedélszékkel, rekonstruált ívsoros párkányokkal, falsávokkal
és kváderezett földszinttel. A nyolcosztatú, kétrétegű,
filigrán profilozású ablakok újragyártásához a város fe-
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lőli oldalon tanúként megmaradt szerkezetek szolgáltak mintaként. Korabeli analógiák
alapján épült újjá az öntöttvas veranda, a homlokzatok eredeti színezését falkutatások
során tárták fel. Elbontották a régi és az újabb állomás közötti utólagos nyaktagot, így
mindkét épület újra önállóan érvényesülhet.
A T alaprajzú, impozáns neobarokk pályaudvar helyreállításánál is a minél teljesebb,
hitelesebb rekonstrukció volt a tervezők és a vasúttársaság közös célja. Az eredeti tervek alapján visszaépítették a lebombázott portikuszokat és manzárdtetőket; az elpusztult műkő tagozatok, vázák, rácsok, padlásszellőzők részleteit a megmaradt elemek
alapján készítették el. A belső elrendezés átláthatóbbá vált, a központi csarnok immár
tisztán közlekedési célokat szolgál, mivel a jegypénztár a déli pavilonba került. A vis�szafogott mennyezeti színezés és az újragyártott csillárok mellett a megtisztított, kiegészített műkő falburkolat és az eredeti mintázatot követő, gránitlapokból rakott új padló
szürke tónusa határozza meg a belső hangulatát. A legnagyobb mérnöki kihívást a közeli buszpályaudvarról a központi csarnokba érkező és a peronokhoz vezető aluljáró kivitelezése jelentette, amely határoló üvegkorlátjával szinte feloldódik a történeti térben.
Az állomás előtti teresedés kertépítészeti újrafogalmazása a Garten Stúdió munkája,
amely méltó keretet biztosít az Andrássy út tengelyét lezáró épületegyüttes feltárulásához. A közreműködők népes csapatának munkája eredményeként a történeti értékeket megőrző, a hiányokat pótoló, egyszersmind az utazáshoz korszerű körülményeket
biztosító helyreállítás született, a város és az ide látogatók örömére. A megvalósításra
az épületegyütteshez méltó minőségben került sor Szathmáry Béla, Szabó Mihály és
munkatársai irányításával (Svábbau Kft.), ami az építkezésben részt vevő szakemberek
odaadó hozzáállását dicséri mind a szervezés, mind a kétkezi munkák terén.

——
Építészet // architecture:

Bánszky Szabolcs
Építész munkatárs // fellow architect:

Kormányos Anna,
Fáy Krisztina
Épületgépészet // HVAC:

Szentpéteri László
Épületvillamosság // electrical engineering:

Atovics László
Építtető // client:

NIF Zrt.

Mérnökszervezet // engineering:

GY-B-L Mérnök (vezető:
ECO-TEC Kft.)
Kivitelező // main contractor:

Csaba-2013 Konzorcium
Tulajdonos // owner:

MÁV Zrt., Kiss Csaba felelős vezető
——

Fotó: mata-dór kft.

An Authentic Reconstruction
Restoring the railway station complex
in Békéscsaba
The railway gate of Békéscsaba has been restored to its
original design after having stood in an incomplete and
fragmentary condition for several decades. On October
25th, 1858 the very first train arrived in front of the singlestorey building built after designs by the Tisza region railway Station, which had its headquarters in Vienna. In the
history of Hungarian architecture it was the first series of
typological design and the Hungarian Railways worked
out a similar one from the 1880s on. The rapid development of the town and the railway station necessitated the
extension of the building in 1871 and then in 1910 with
further lateral wings. The turn of the millennia saw the
station in a badly deteriorating and mutilated condition.
However, the comprehensive reconstruction of the buildings was only started recently. The simple flat-roof facade
of the plant building has been replaced with restored gables, roofing, reconstructed arched cornices, wall bands,
and quarried ground floor that evoke the exterior of the
original structure. Based on contemporary analogies, the
cast-iron porch was also reconstructed. The formerly existing neck-structure between the old and the more recent station has been demolished, so that both buildings
have the chance to prevail independently of each other.
Fotó: mata-dór kft.
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Freespace – szabad tér(használat)

16. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé
2018. 05. 26. – 11. 25.
—

szöveg text:

Szegő György

fotók photos:

Szegő Hanna, Hartyányi Norbert

Yvonne Farell és Shelley McNamara főkurátorok a „Freespace” szlogennel hirdették meg
az idei velencei építészeti biennálé tematikáját,
ami többféleképpen is lefordítható, de progresszív tartalma már jó évtizede a levegőben
van, szinte már mémként azonosítható. A tér
és a szabadság fogalmak morális, politikai és
filozófiai „képei” átszövik az Arsenale kiállítási
egységeit és néhány nemzeti pavilont.
A fizikai szabadságra az Arsenale tárlat megformálói
mindenestre odafigyeltek: a sokféle építész és architektúra „helyei” bármiféle itiner vagy regula nélkül, keresztül-kasul átjárhatók. Talán csak egy egzóta-fából
megformált tükörpanoptikum labirintus az egyetlen kivétel: a l’art pour l’art falaiba ütközik és értetlenül áll
meg a néző. A látnivalók építészetként, hagyományos
(belső)építészeti formákban, kaleidoszkópszerűen beszélnek a kánonok feloldásának koráról, számos ismert
alkotó közvetítésével, a csarnok végigjárása többórás,
fölemelő akadémiai tanséta. Az Arsenaléba meghívott
kiállítók közül a főkurátori üzenetre reagáló építészek
közül Rafael Moneót idézem: „Nem elég az építész alkotó szabadságát célul tűzni, a felhasználóknak kell
megélni a szabadságot a tér használatakor.”
A nemzeti pavilonok közül a Szabadság híd – Új horizontok a városban c. magyar pavilon nagyonis közérthetően reagál a hívószóra. A Kultúrgorilla (Oravecz
Júlia, Göttler Anna és Tornyánszki Éva kurátorok) remek
videók és videóinterjúk segítségével beszélnek az alulról
jövő, civilek által kezdeményezett, urbanisztikai léptékű
városi infrastruktúra-váltásról. A kiállítás a Szabadság
híd (beszélő név) 2016-os „elfoglalásáról” szól, közvetve
arról, hogy a városi élet minőségi komfortérzetét maguk a polgárok jobban kezelik, mint az elmúlt évtizedek
ingatlanfejlesztői, a barna és egyéb színekkel leírható
programok gazdái. Közvetlenül pedig a Dunának a Budapest karakterét meghatározó képi himnuszát mesélik
el. Egy drónon lovagló városdémon szemszögéből, felülről látjuk a híd és a város szépségét, ahogy eddig sohasem. A hídpálya aszfaltján színesen nőtt pikkelyekről
kiderül, hogy a hídfoglalók jógaszőnyegei, szimbolikus
tárgyai a három hónapig nem közúti közlekedés szolgáló
„slow life” híd- és térhasználatnak.
Fabényi Júlia nemzeti biztos még a budapesti sajtótájékoztatón indokolta az újra nem építészeti szakmai
tárgyú magyar kiállítást. Kritikusan értékelte, hogy a biennálékon építészetként jelenik meg a fenntarthatatlan
fejlesztés. Szabadon idézve úgy fogalmazott, hogy egy
telken két felhőkarcolót lebontva felépítenek egy kétszer
olyan magas újabbat, és ezt láttatják architektúraként. Ezt
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Szabihíd, 2016. Fotó: Hartyányi Norbert

A magyar pavilon kilátótornya. Fotó: Szegő Hanna

a praxist elfogadni vétek, tehát az idei biennáléra ismét egy projektkiállítással jöttünk.
Ha nem is felhőkarcoló, de torony van a pavilonunkban: az udvart egy fémszerkezetű
lépcső tölti ki, ami egy felnagyított jógaszőnyeget tart, ahová a néző le is fekhet felhőt,
madarat bámulni (építészet: Studio Nomad – Pásztor Bence, Pongor Soma, Tarcali Dávid). Ottjártamkor két olasz rendőr ácsorgott fent, akár egy őrtoronyban, állig golyóálló
dzsekiben, fegyverben… (napozóteraszként nem működik, valahol mégis építészet, ennek fényében elgondolkodtató a magyar pavilonban az építészetet és építészeket bemutató, korábbi típusú kiállítások hiánya). A Maróti-pavilon udvarán nőtt lépcsőtoronyhoz
hasonló fémszerkezeteken emelkedhet magasba az angol pavilon látogatója is, talán az
építészet fogalmának újraértelmezését artikulálni kívánó, lázadó, kivonuló gesztusként.
Az angolok kilátótornyával a kurátori team (Adam Caruso, Peter St Johns és Marcus
Taylor) a fák fölé emelkedő teraszra vivő meredek lépcsőnél is meredekebb gondolatot
fogalmazott meg. Island címen szigetországukról, gyarmatosításról, klímaváltozásról beszélnek, a Brexitről, a sziget visszaállításáról. A brit pavilon 2018-ban kivonult önmagából
és az építészet szorosan vett témáiból, és egy ismeretlen szigetről, a paradicsomba való

visszatérés lehetőségéről álmodik. A metaforán túl a pavilontér teljesen megszabadult az építészettől, igazi „freespace” lett. A megnyitó napján a Superstudio 1971-es
The Happy Island projektjének bemutatásával a kurátorok
azt is felmutatták, hogyan hatnak a legendás firenzei csapat jövőlátó munkái a jelenre. Alternate languages címen
a biennále alatt többször is fiatalok töltik meg a helyet,
egy-egy napra a Royal Academy of Arts hallgatói performansszal, installációkkal jönnek a velencei Island-re.
Verena Konrad, az osztrákok kurátora szerint „Túl
gyakran valósul meg értékteremtést nélkülöző alkotómunka nyilvános tereinkben. Az építészet nem szolgál.” Az
Ausztria eldugott tájairól megidézett közösségi térhasználat példáit az osztrák kiállítás a Henke Schreieck Architekten és az LAAC Architekten kísérleti terveivel prezentálja.
Utóbbi a vorarlbergi Dornbirn falu városias szabad tereit
a hely topográfiájához, funkcióihoz maximálisan idomulva
oldja meg, míg a másik „eldugott hely” a Bécs Hauptbahnhof negyed centrumában álló Erste Campus bankiroda komplexum tömbjének belső parkja. A közlekedés
által túlterhelt helyet úgy fogalmazták meg, hogy a „belső
udvar” bukolikus vidéki tájképként él a zajos városban.
A magyar pavilon egyik közvetlen szomszédja, Finnország pavilonja Mind-Building címen (kurátor: Anni
Vartola) tíz, Finnország különféle helyein, eltérő időben
(1881–2018) épült könyvtárat mutat be. Némelyikük az
egyetemes építészet méltán ismert példája (pl. Alvar Aalto helsinki TU Könyvtára), mások a finn identitás fontos,
szabadságszimbólumot (is) jelentő helyei, mint például
az építésekor, 1935-ben még finn, de ma orosz fennhatóság alá tartozó Vyborg Viipuri Könyvtára. A pavilon
közepén egy könyvtár installáció áll, az egyik szék Aalto
(Artek 402-es) karosszéke, mai mása az előbb említett
Viipuri Könyvtárba tervezett székeknek. De van itt klas�szikus finn design is, például Juha Leiviskä olvasólámpája. A finn csoda titkát az olvasásban lehet felfedezni.
A 18. században (svéd fennhatóság alatt) az egyház
biztosította a nyelv megőrzését: esketést, keresztelést, a temetés szentségét azoknak szolgáltatták ki,
akik a nehéz terep- és időjárási viszonyok közt elmentek a vasárnapi finn iskolába, hogy olvasni tanuljanak.
A másik pavilonszomszédunk Izrael; a zsidóság
hagyományosan a könyv népe. Ők a szabad térhasználatot a Szent Sír templom falait birtokló keresztény
egyházak közötti évezredes vita – egy kerámiamodellel
van jelen –, illetve a jeruzsálemi Siratófal előtti egykori
zsidó óváros kortárs tervezéstörténetének áthallásaival
érzékeltetik az emeleti makett-sorban (kurátor: Oren
Sagiv). A városrészt (Mughrabi Quarter) az 1967-es háborúban hódították meg, most azoknak az építészeknek
az alternatív modelljei töltik ki a pavilon emeletét, akiket
annak idején, építészhallgatóként a legtöbbre tartottunk.
A történelmi hely szabad terére elképzelt új városnegyedről itthon azóta se sokat hallani. Pedig illusztris az
építésznévsor – a kedvenceimet, Louis Kahnt, Moshe
Safdit, Superstudiot, Isamu Noguchit említeném itt –,
de a nagyhatalmak diktálta tabusítás, a kötelező szolidaritás miatt ezeket a terveket eddig nem kapcsoltuk
a freespace fogalmához. Most itt van az összehasonlítást, de kordokumentumot is kínáló izgalmas tezaurusz.
2018-ban mi az országvesztés centenáriumára emlékezünk, Izrael pedig a ’68-as építészeti alternatívákkal a
70 évvel ezelőtti, 1948-as államalapítására.
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Németország pavilonja. Fotó: Szegő Hanna

A japán pavilon. Fotó: Szegő Hanna

A rendre kiemelkedő kiállításokkal jelentkező orosz pavilon ormán vasútállomásokat
idéző tipográfiával, a RUSSIA STATION táblájával fogad (kurátor: Semjon Mihailkovski). A pavilon nagyvonalú, friss kiállítási technológiával mutatja be az orosz-szovjet
vasúti és városi (metró)állomások megújulását, átalakulását. Az egykor csak pas�szussal megközelíthető helyek szabaddá válásának építészeti ünnepét látjuk. Hasonló
szabadságélményt közvetít – jóval szárazabban, de rendkívül precízen adatoltan – a
német kiállítás (kurátorok: Marianna Birther, Lars Kückenberg, Wolfram Patz, Thomas
Willemeit). Az 1961-től 1989-ig kettéosztott Berlin egyesülésének urbanisztikai következményeit, a társadalmi vitákat és lokális kuriózumokat egyszerre láttató tablók az
NDK előregyártott betonpanel-kerítését formázó installációs elemek hordozzák. Olyan
elrendezésben, hogy a néző megélheti az újra átjárhatóság felszabadító – németeknek
biztosan feledhetetlen – élményét.
Japán kiállítása is unikum. Az Architectural Ethno-graphy című mustra a tervezés és
az élet, a hagyomány és a jövő – a japánok számára más népekhez képest jóval tudatosabb –kapcsolatát pásztázza. Momoyo Kaijima (ő Budapesten is előadott a 2018-as
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Építészkongresszuson), Yu Iseki és az ETH Zürich építészetelméleti tanszékét vezető Laurent Stalder koncepciója abból a földindulásszerű társadalmi átalakulásból
indul ki, amit a japánok a 20. században átéltek. Architecture (A) és Ethnography (E) dialógusát járhatjuk be,
miközben felfedezzük a másutt már építészettörténetnek
elkönyvelt hagyományok továbbélését. A rajzot nem mint
tervet láttatja a kiállítás, hanem a párbeszédre képes
kommunikációs eszközként, artikulált nyelvként, amit
a japán metszetek és az építészek rajzi kifejezőereje
jól illusztrálnak. A finn olvasni-tudás példája és a japán
rajzban-gondolkodás tanulásra érdemes analóg példák.
Közvetlenül a fenti három pavilon szomszédja Svájc,
ők kapták a Biennále idei Arany Oroszlán díját. (Számomra nehezen indokolható a döntés). Lakásra utaló,
eltorzított léptékű, húzott perspektívájú belső terekben
járunk, óriási és játékméretű konyhabútorral – a cím: 2:1
Gute Wohnung, kiállítók: Alessandro Bosshard, Li Tavor,
Matthew van der Ploeg, Ani Vihervaara. Az eredmény
szakipari bravúr, ha tetszik: érdekes meseillusztráció. A
2018-as Építészeti Biennálé életműdíját Kenneth Frampton (1930) angol építész, építészettörténész, kritikus kapta – ezzel a zsűridöntéssel jóval könnyebb azonosulni.

Freespace
16th International Architecture Biennale
Venice May 26th – November 25th 2018

Oroszország pavilonja. Fotó: Szegő Hanna

„Freespace”, which is this year’s slogan published by
Yvonne Farell and Shelley McNamara Irish architects/
curators, may be translated in more than one way, but
its progressive contents has been on the air for more
than a decade. The concepts of space and freedom have
moral, political, philosophical approaches that the exhibition units of the Arsenale and other national pavillions.
Of the national pavilions the Hungarian one titled „Liberty
Bridge – New Horizons in the City” reacts in an easily understandable way to the call: its curators (Júlia Oravecz,
Anna Göttler, Éva Tornyánszki) have narrated through
excellent videos and video interviews about the urban
infrastructure change of urbanistic scales initiated from
below, by civilians. Verena Konrad, the Austrian curator
said „Architecture does not serve”. Communal utilization
of spaces evoking well-hidden parts of Austria are shown
by experimental designs by Henke Schreieck Architekten
and LAAC Architekten. The British pavillion has exited
from itself and from topics of closely interpreted architecture, and tells us about an unknown island, the „Island”,
the chances of returning to paradise. The Finnish pavilion
is centred around a library installation, in which one of the
chairs is Aalto’s design (Artek 40. the Russian exhibitors
welcome us with a RUSSIA STATION sign on the facade
of their pavillion evoking railway stations with its typography. It actually presents the renewal and transformation
of Russian-Soviet railway and underground stations with
a generous fresh exhibition-technology. The Japanese
exhibition is also a unique one. Titled Architectural Ethnography, it is a survey of design and life, tradition and
future, which are more consciously associated in Japan
than elsewhere in the world.
Az izraeli pavilon. Fotó: Szegő Hanna
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Tér a fényben – fény a térben
Az építészeti világítás forradalmai
szöveg text:

Böröcz Sándor

1879. október 22, Menlo Park, New Jersey – sokan tartjuk
ezt a napot mérföldkőnek az elektromos világítás történetében, hiszen ezen a napon Edisonnak és munkatársainak
sikerült elszenesített pamutszál segítségével több, mint 13
órán át üzemelő elektromos lámpát létrehozniuk.
Nem sokkal később már elszenesített bambuszrosttal és tökéletesebb
vákuumtechnológiával elérték az 1200 órás élettartamot is, de az elektromos világítás nagy tömegű elterjedését az 1904-ben Magyarországon
kifejlesztett wolframszálas izzólámpa tette lehetővé (Hanaman Ferenc
és Just Sándor). Bár elektromos ívlámpákat egy-egy városban alkalmi
világításokhoz már a 19. század első felében is használtak, de állandó
mesterséges világításra sem az ívlámpák, sem a nehezen irányítható
fényű gázégős lámpatestek nem voltak alkalmasak.
Mielőtt továbbmennénk, nem állom meg, hogy fel ne villantsam
Edison és magyar munkatársa, Fodor István, valamint a párizsi Opera
elektromos világítási történetének egy, talán kevéssé ismert szeletét.
Az Operaházat 1875-ben avatták fel, és az épületet akkoriban a világ
nyolcadik csodájának tartották; egy kortárs szerint „az emberi kultúra
evilági katedrálisa” volt. Elsősorban méretei és korának leghaladottabb
technikai felszereltsége indokolták a lelkendezést – többek között ide értették a felszerelt gázvilágítást is. Az 1881-es párizsi világkiállítás idején
– ahol Edison izzólámpa bemutatója volt az egyik szenzáció –, hat évvel
az Operaház átadása után már rájöttek, hogy a gázvilágítás súlyosan
veszélyezteti az épület belső művészeti alkotásait. A mennyezeti festményeket fekete korom fedte, és az évek során szükségessé váló tisztítások
károkat okoztak a freskókban. A gázvilágítás által termelt kénhidrogén
rongálta az aranyozást, a bronzdíszeket, megtámadta a márványdíszítéseket, még a kőszobrokat is. A Világkiállítás Nagybizottságának tagja
volt az Opera építésze, Charles Garnier is, aki meglátta a lehetőséget
Edison világítási rendszerében. A kiállítás alkalmával szerzett tudomást
az Edison-féle új rendszerű, üveggolyóba zárt izzólámpáról, és ettől az
új világítási rendszertől remélte örökbecsű alkotásának megmentését.
Garniernek végül sikerült kivívnia, hogy egy nagyobb arányú világítási
kísérlet céljára magát az Operát bocsássák rendelkezésre. A „világítási
verseny” négy résztvevője ívlámpákkal, míg hárman – köztük Edison
– izzólámpákkal szerelték fel az Opera különböző tereit. Edison kiváló
magyar munkatársa, Fodor István az Opera körül létesített fabódékba
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telepített áramfejlesztő dinamókat felügyelte a világítási próba során,
melyektől – szikratávírón keresztül – egyre nagyobb és nagyobb feszültséget kívántak. A kísérlet utolsó fázisáról olvassuk Fodor István izgalmas
beszámolóját:
„…Közben az én dynamóm egyik keféje veszedelmesen szikrázni
kezdett. A kefetartó acélrugója annyira megpuhult, hogy a kefe minden
pillanatban leeshetett a kommutátorról. Fogd meg a kefét és szorítsd le a
kezeiddel! – kiálltott át hozzám Mat Force a dynamója mellől és én azonnal megfogadtam a tanácsot. Kezemet a zsebkendőbe csavarva megragadtam a kefét és teljes erővel odaszorítottam azt a kommutátorhoz.
Szörnyű pillanatok voltak ezek. A zsebkendő nem védett a villanyáram
ütései ellen és a forró fém összeégette a kezemet. Már úgy éreztem,
nem bírom tovább kitartani a fájdalmat és csak az a tudat adott erőt,
hogy egész jövőnk forog kockán. Az egy-két perc óráknak tűnt számomra, míg végre újból kattogni kezdett a jelzőkészülék: Vége! Kikapcsolni!
A következő pillanatban Mat Force ugrott oda hozzám és kikapcsolta a
dynamót. Szinte öntudatlanul ejtettem ki kezemből a kefét … A csatát
megnyertük!…”
A hőskorban nem ritkán még ennyire „forró” kapcsolatban volt az
elektromosság és a világítás…Persze a gázvilágítás átalakítása az Operában nem ment egyik napról a másikra. Szinte pontosan négy évre volt
szükség, hogy 1885 októberében Garnier bejelentse az átalakítás befejezését. Az Opera területén összesen 6200 izzólámpát és 14 lámpahelyen
ívlámpát helyeztek üzembe.
Az elektromos világítással a 20. század elejétől az építészek olyan
eszközt kaptak a kezükbe, amiről korábban nem is álmodhattak. Épületeiket, az anyagba zárt teret addig csak egyféle külső fényben helyezhették el: a külső, természetes megvilágításban. Ez a fény a napszakok
váltakozásával a fehér sokféle árnyalatát adja, hajnalban és alkonyatkor
vöröses-sárgás fehér színben füröszti a környezetet, napközben a sárgás és kékes árnyalatok kiegyenlítődnek, ugyanakkor felhős időben az
erős kékesfehér dominál. Tiszta időben a napsugár hatására a tárgyak,
épületek folyamatosan változó fény-árnyék játéka is izgalmas eszközként használható. Ugyanakkor a 20. század elejétől az építészeknek
meg kellett tanulniuk a természetes fénytől teljesen eltérően viselkedő
új, mesterséges fény kezelését. Ez az esti vagy éjszakai, mesterséges
fény stabilan fehér színű lett, nem csak egy forrásból sugárzott, hanem
a kiindulása sokfelé szétosztható, ráadásul lehetőség nyílt a fénykéve,
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fénysugár irányítására is. A mesterséges fény nem változtatja folyamatosan a helyzetét, ily módon jól tervezhető a hatása. Ugyanakkor azzal
számolni kell, hogy az esti világítás nem jöhet a Nap pozíciójából, így
tárgyaink, épületeink a mesterséges fényben más látványt nyújtanak esténként, mint nappal.
Legalább ilyen izgalmas kihívás volt az az új lehetőség is, hogy az
elektromos világítási kor hajnalán magában az épített térben is újfajta
gondolkodás kezdődött. Évszázadokon keresztül mécsesek, gyertyák
és olajlámpák szolgálták az épületek, otthonok funkcionális világítását
– azok is csak épphogy. A reprezentatív épületekben, a különleges események alkalmával használt sok ezer gyertya és mécses is csak arra volt
alkalmas, hogy rövid időre elfeledtesse a gyengén világított hétköznapi
estéket. A gázvilágítás viszonylag rövid kora hozott ugyan némi előrelépést, de a tűzveszély kockázata ugrásszerűen megnövekedett. Jó
példa erre az 1814-ben, Napóleon legyőzése és a béke helyreállítása
tiszteletére a londoni St. James’s parkban emelt 24 méter magas fa pagoda esete, melyet 10 ezer (!) gázégővel szerettek volna megvilágítani.
Az építmény a gázégők első bekapcsolását követően, még aznap este
hatalmas fáklyává vált és porig égett. Az elektromos világítás elterjedése
egybeesett a második ipari forradalom nagy technikai-technológiai fejlődésével, valamint az ezzel járó társadalmi változásokkal és a szélesebb
tömegek anyagi jólétének általános növekedésével is. Az elektromosság
egyrészt sokkal komfortosabb funkcionális belső megvilágítás kialakítását tette lehetővé, másrészt egyre kifinomultabb eszközöket adott az
építészek kezébe a tér és a mesterséges fény, a világítás, illetve a fény
által létrehozott hangulatok tervezésére.
Már a múlt század tízes éveiben megalakult a Nemzetközi Világítási
Bizottság (CIE), ami azon túl, hogy a világítástechnika elméleti kérdéseivel foglalkozott, rendszeresen készített kiadványokat, szervezett konferenciákat a világítás gyakorlati kérdéseiről – azaz a kezdetektől fontos cél
volt a világítástechnikai ismeretek terjesztése, oktatása is. Magyarország
ebben a tekintetben sokáig az élvonalban haladt. Berlin után elsőként
Budapesten, az Eötvös utcában alapította meg 1927 őszén Zipernovszky
Ferenc, a Tungsram Rt. és a Magyar Villamos Művek Országos Szövetsége a Világítástechnikai Állomást. Zipernovszky 30 éven át vezette ezt a
hihetetlenül nagy tekintélynek örvendő intézményt, amely rendkívüli szerepet töltött be a magyarországi világítási kultúra fejlődésében. Az Állomás igen népszerű lett, főiskolák, egyetemek kihelyezett órákat tartottak
ott, megindult a mérnökök, tanárok és építészek posztgraduális képzése
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is. Fontosságát jelzi, hogy 1935-ben 192 rendezvényén összesen 18 600
fő vett részt. Az intézmény egyik egyedülálló innovációja volt az 1936
őszén létrehozott Fényarchitektúra terem, az ebbe épített demonstrációs
rendszert elsősorban építészek számára tervezték. Mivel a világítás oly
sok szállal kapcsolódik az építészethez, itt modellezték a legfontosabb
építészeti elemeket (oszlopok, reliefek, ablakok, szobrok, vízesés), és
azokat távvezérléssel, különböző világítási effektusokkal világították be.
A különböző irányokból, különböző erősséggel, változó színekkel vagy
éppen sziluett világítással összesen mintegy 120 világítási effektust lehetett bemutatni csupán ebben az egy térben. A mesterséges világítás
művészi lehetőségeit demonstráló berendezés egyedülálló eszköz volt
az építészeti oktatásban. 1936. november 1-jén a kor legfontosabb építészeinek mutatták be a Fényarchitektúra termet, a vendégkönyvben
tallózva a 46 résztvevő között ott látjuk Molnár Farkas, Kósa Zoltán,
Tolnay Pál, Kaesz Gyula, Györgyi Dénes, ifj. Lechner Jenő nevét is. A
Világítástechnikai Állomás 75 éven keresztül nagy sikerrel működött Budapesten, de a 2000-es évek elejére fenntartója már nem vállalta további
működtetését, így szegényebbek lettünk egy nagy múltú, a magyar világítástechnika haladó szellemiségét sokáig hordozó hellyel.
Edison találmánya után jó 100 évvel, a negyedik ipari forradalom
kezdetén, a 2010-es években újabb robbanásszerű forradalmat élt meg a
világítástechnika, noha a folyamat valamivel korábban kezdődött. Már az
1950-es években komoly eredményeket értek el a kutatók a szilárdtest
fényforrások fejlesztésében – ezt nevezzünk egyszerűen LED-nek (Light
Emitting Diode, azaz világító dióda). Az ilyen fényforrásokat először csak
jelzőfényként használták, és csak néhány színben – piros, zöld, sárga –
volt elérhető, fehérben nem. 1994-ben azonban kutatók kifejlesztették a
nagy fényáramú kék LED-et, ami mérföldkő volt a világítástechnikában,
mivel ez volt a kulcsa a világításra is használható fehér LED-ek kifejlesztésének. A tudományos világ kicsit mostohán bánt az elismeréssel,
hiszen a fejlesztésben élen járó kutatóknak – Akaszaki, Nakamura és
Amano – csak 20 évvel később, 2014-ben ítélték oda a fizikai Nobel-díjat. Ezzel a felfedezéssel azonban az Edisonéhoz hasonló nagyságrendű
forradalom indult el a világítástechnikában, és sok szempontból újraértelmezte a már megtanult világítási szabályokat, felforgatta a világítási
ipart, újra tanulásra fogta a tervezőket, építészeket. A LED világkarrierje
nagyjából az ezredfordulón indult el, még ha az első éveiben – hasonlóan
az izzólámpához – komoly gyermekbetegségei voltak is.
Mi minden változott a LED-ek megjelenésével? Szinte semmi nem
maradt a száz évvel korábbi Edison-korszak fénytervezési alapjaiból. Ha
szigorúan a fizika felől nézzük, az izzólámpa és a LED gyökeresen más
elvek szerint működik. Míg az egyik ún. hőmérsékleti sugárzó, vagyis
egy fémet addig melegítünk, amíg olyan hőfokra nem ér, hogy a hő
mellett fényt is kibocsát, addig a LED a félvezető anyagok átmenetén
vándorló elektronok hatására fényt bocsát ki – bár itt is termelődik hő.
Az építészeket azonban nem a fizikai jellemzők, hanem az új fényforrás
által kínált újfajta lehetőségek izgatják. Az egyik ilyen lehetőség, hogy a
LED-ek szinte bármely fehér árnyalatban világíthatnak, azaz a sárgásfehértől a kékesfehérig a fehér összes árnyalatát – színhőmérsékletét
– produkálhatják. Ráadásul egy egyszerű technika segítségével mindezt
akár egy lámpatestbe építve és vezérelve is képesek előállítani, azaz a
fehér szín árnyalatait bárhol reprodukálhatjuk. A másik komoly lehetőség
abban rejlik, hogy a LED színes fényforrásként is rendelkezésre áll, ami
a világítással létrehozott hangulatok egész tárházát nyitja meg előttünk.
Mivel a LED igen kompakt, kis felületű fénysugárzó eszköz, ezért a fehér
árnyalatait létrehozó LED-ek könnyen kombinálhatók a színes LED-ekkel, és így már egy, szinte végtelen lehetőségeket kínáló új fényforrást
kapunk a kezünkbe – mindezt úgy, hogy még ezt az eszközt könnyedén
irányítani, távvezérelni is tudjuk.
A LED világítás számtalan előnye mellett azonban mégis számos koc-
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kázattal, illetve óvatos meggondolással is számolnunk kell. Az egyik ilyen
kockázat a fehér LED világításnál jelentkezik, mivel ezen fényforrások
színhűsége (színvisszaadása) sok esetben igen gyenge, így a megtervezett terekben alkalmazott színek e világításban csupán gyengén vagy
torzan jelennek meg. Ráadásul, a korábban alkalmazott színvisszaadási
mérőszámok sem mindig nyújtanak biztos támaszt, mivel azokat a mérési
és kiértékelési eljárásokat a „hagyományos” fényforrásokra fejlesztették
ki. Alapos megfontolást kíván a tervezőktől a színes fényforrásokkal előállítható fényhatások színtere, sok esetben szeretnének például pasztell
tónusokat előállítani, amire az egyszerű három színt (RGB) tartalmazó
rendszerek alkalmatlanok.
A fentiek ellenére a LED világítás forradalma végigsöpört a világon,
és ha kissé csökkent is a fejlődés tempója, még ma is tart. Folyamatosan feszegeti, túllépi az évtizedes, korábbi bevett szokásokat, világítási
szabályokat. A fejlődés tempója miatt még a szabványosítása is csak
csekély mértékű, alig látható. Ugyanakkor soha nem látott, izgalmas
világítási eszközök jelennek meg, és már nem csak a világítás hangulatát
tudjuk eddig nem látott finomsággal, árnyaltsággal beállítani, de újfajta
eszközként is megjelent: közösségeket építhet.
Még a 80-es évek végén személyes élményként ivódott belém a
fény, a világítás közösségépítő ereje. Akkoriban a Tungsram létesítmény
mérnökeként jutottam el Kínába, ahol a Feng-Tai stadionba tervezett
sportvilágítás végső beállításán és beüzemelésén dolgoztunk. A világítási rendszer beállítását követő első esti bekapcsolás során a stadionon
kívül is mértük az eredményt, hogy lássuk, mennyi „felesleges”, szórt
fény jut ki a stadionból. Nagy élmény volt látni, hogy az egyébként igen
gyéren megvilágított környék a kijutó szórt fényében „fürdött”, és ezt
kihasználva megindult az esti társasági élet. Családok ültek ki az utcára
sámlikkal, hokedlikkel, s még asztalokat is kihoztak, hogy üdítők mellett beszélgethessenek, olvashassanak, még játékok is előkerültek. Ez a
fajta közösségépítés mára tudatossá vált, és a világítás ebben sokszor
kulcsszerepet játszik. A közelmúlt egyik ikonikus példáját nyilván sokat
ismerik: ez a San Francisco-i Öböl híd (Oakland Bay Bridge) világítási
projektje, amely magánkezdeményezésként indult, s végül nagyrészt magánadományokból valósulhatott meg. A fényszobrairól híres művész, Leo
Villareal komponálta meg a híd északi oldalának különleges, soha nem
ismétlődő, az alatta lévő vízre és a híd forgalmára reflektáló világítási
mintázatait. Az egész projektet a helyi közösség folyamatos figyelme
övezte, ami a sok támogatásban is kifejeződött, és végül olyan siker lett,
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hogy azóta a világon több, mint 50 millióan látogattak el a hídhoz, hogy
megcsodálják az esti fényjátékot.
De egyvalamit ne feledjünk: egy alapjaiban megváltozott, teljesen
új világítási korszak kezdődött. Ahogy az izzólámpa korszakának elején
megindult az új, elektromos világítási rendszer oktatása, és az építészek,
belsőépítészek, látványtervezők igényeire épülve a továbbképzés is, a
mostani paradigmaváltás ugyanezt követeli meg. Elődjeink annak idején
létrehozták a Világítástechnikai Állomást, ahol építészek és mérnökök
közösen fejlesztették ismereteiket, belépve az elektromos világítás világába. Úgy vélem, ma ismét szükség lenne erre az összefogásra, hiszen
továbbra is az építészek szövik városaink, településeink szövetét, és
újragondolt közösségi tereket, hangulatokat, interaktív megoldásokat
kell létrehozniuk, melyek újfajta LED fényeit értő módon kell ezekhez a
terekhez hangolniuk.
Nagy lehetőség és egyben nagy felelősség is ez, meg kellene találni
az együtt-gondolkodás, a közös tanulás formáját és színterét. Így emelhetnénk fel újra a hazai tér-világítás-kultúra, vagy, ahogy nagy elődjeink
egykoron hívták, a „fényarchitektúra” ügyét.

Light in Space – Space in Light
The Subsequent Revolutions of the Light in Architecture
October 22nd, 1879, Menlo Park, New Jersey – this day is regarded by
many as a milestone in the history of electric lighting, as it was then that
Edison and his colleagues managed to create an electric light operating for
more than 13 hours thanks to a carbonated cotton yarn. Electric lighting
was also a tool from the early 20th century on for designers, developers
and architects of man-made environment that they had never even dreamt
about before. From the beginning of the 20th century, architects had to
learn the handling and usage of the new artificial light which was totally
different from that of natural light. The new opportunity was also an exciting challenge as artificial light paved the way for a new way of thinking
at the dawn of electric lighting. Some 100 years after Edison’s invention,
lighting technology experienced yet another exploding revolutionary stage
of its evolution with the spread of the LED lights, that reinterpreted the already learnt rules of lighting, turned the lighting industry upside down, and
encouraged and forced designers and architects to start learning again.
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„A fény segíti a tér megértését”
Interjú Bányai Tamás és Haász Ferenc világítástervezőkkel
szöveg text:

Somogyi Krisztina

A Fény Mestere díj kapcsán (lásd Téma rovatunk első írását) az első, 2015/16-os verseny győztesével, a 4-es metró világítástervezőjével, Bányai Tamás színházi világítástervezővel és Haász Ferenc építészeti világítástervezővel, a 2017-es Fény
Mestere díj zsűrielnökével, számos középület külső és belső világításának tervezőjével Somogyi Krisztina beszélgetett.
Bányai Tamás
A pályázatát az első Fény Mestere díjra a 4-es metró generáltervezője,
a Palatium Építésziroda adta be. A metró és a fény kapcsán számos
cikk született, a világon sokfelé díjazták a különböző metrómegállókat, és
ezekben a fénykezelés mindig kiemelt méltatást kapott. Hogyan és mikor
kapcsolódott a munkába, mi volt a feladata?
Ritka eset volt az életemben ez a közreműködés az építészettel, alapvetően színházi ember vagyok. Régi, de számomra nagyon fontos történet
ez, sajnálom, hogy azóta nem kaptam építészeti témájú megkeresést.
A metró tervezésének indításakor az építészek összehívtak egy nagyon
tág, rendhagyó összeállítású csapatot: volt ott pszichológus, formatervező, engem is hívtak. Arról beszélgettünk, hogy ki mit gondol a metróról.
Az addigi metróvonalakat nézve, ismerve a tömegközlekedés helyzetét
– ami egyébként akkor még sokkal rosszabb volt – nagyon lelkesítő volt
ez a párbeszéd, nagy ívű, nyitott, européer gondolkodás járta át. Amikor
pedig megismertem a különböző állomásokat, olyanokat is, ahol jelentős
mennyiségben volt természetes fény-alagút kapcsolat, még érdekesebb
lett a munka. A Fény Mestere díjra egy állomással pályáztunk, mert Erő
Zoltán, a Palatium vezető tervezője úgy ítélte meg, hogy nem érdemes
gigaprojektet beadni, mert az nem összemérhető a többi pályaművel.
Az Újbuda Központ állomást választottuk, mert az építészeti világítási
koncepció ott született meg, ezt adaptáltuk további három állomásra.
Mi a metróvilágítási koncepció lényege?
Egy ilyen leásott állomáson hatalmas szerkezettel, gerendákkal kell
megtartani a földet, hogy ne dőljön össze, tehát maga az alapszerkezet
nagyon jelentős építészeti elem. Amellett érveltem, hogy a szerkezetet
vonjuk össze a világítással, vagyis ne legyenek lámpatestek. Eleve sok
problémát felvet egy ekkora felület viszonylag egyenletes megvilágítása
a kötelezően tartandó fényértékek mellett. Nem láttuk értelmes gondolatnak, hogy lámpatesteket helyezzünk el a térben, mert ellene dolgozik az
építészeti alapötletnek, a szándéknak, hogy a szerkezeteket lássuk, ez legyen az esztétikája az egésznek. A látszóbeton felületű gerendák minden
állomáson ott vannak, mi úgy érveltünk, hogy ezek világítsanak. Legyen
tehát a fényforrás beleépítve. Nagyon fontos pillanatban született meg
az ötlet, mert már a szerkezeti tervek leadás közeli állapotban voltak.
Nekünk kellett megoldani, hogy egy gerenda magában hordozza a világítást. A legtöbb helyen ez sikerült, de nem mindenhol. A gerendákban egy
olyan kávát képeztünk ki, amibe bele lehetett süllyeszteni a fényforrást,
így építészeti egységet képez a gerenda és a fény. Szórt jellegű fényt
kívántunk biztosítani. Mivel a gerenda teljes testét használtuk világító felületként, így növelni tudtuk a fényforrást méretét és árnyékmentes vilá-
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gítást hoztunk létre. Ez filmes szálakat hoz bele a témába. Főleg premier
plánoknál alkalmazott szemlélet, amikor közeli arcokat mutatnak, hogy
nagy felületről világítanak meg. Ezt úgy érik el, hogy nagy fényszóró felületeket tesznek sok darab, nagy teljesítményű lámpa elé. Azért alkalmazzák ezt, hogy a vetett árnyékok kicsik legyenek, akár teljesen eltűnjenek.
Ez nagyon jótékonyan befolyásolja az arcráncokat és puha, bársonyos
hatása van. A metróban is ez az elv: tulajdonképpen nem lehet érzékelni
a fényforrást, nem tűnik fel a térben. Nem sok kicsi van belőle, hanem
néhány nagy felület világít. A Bocskai úti megálló volt a legideálisabb
ennek megmutatására, mert ott majd egy méter szélesek a gerendák.
Beszélt arról, hogy az architektúrára milyen a hatása annak, hogy a lámpa
nem rátett elem, nem design tárgy, hanem szervesül magával a szerkezettel,
majd a filmes párhuzammal utalt arra, hogy a vetett árnyék hiánya egy arcon milyen hatást ér el. Mennyire foglalkoztatja a fény pszichológiai hatása?
Nem tudományosan, de foglalkoztat. Nem mélyültem el benne, de vannak megfigyeléseim és benyomásaim. Szerintem egy felülről érkező szórt
fény nagyon kellemes érzést kelt. A tér szépen átlátható, ez fokozza
a biztonságérzetet. Nem lehet eltekinteni attól, hogy az adottság egy
strukturáltan kialakított építészeti környezet, amit a kellemesen bársonyos fény észrevétlenül beterít, láthatóvá és olvashatóvá tesz. A fény
segíti a tér megértését.
Az említett metróállomás tetejét egy hajtogatott, gyűrt fém lap burkolja,
aminek a plasztikáját erősíti a gerendáról felfelé is világító fény. Ez az
irány miért volt fontos?
Ha ez a design elem nem lenne ott, csak a betonmennyezet, akkor is
világítottunk volna fölfelé, mert az volt a cél, hogy az ember ne barlangban vagy alagútban érezze magát, ami a biztonságérzetet csökkentené,
hanem tágasságként érzékelje a teret.
Ebből a példából is kitűnik, hogy az építészeti tervezés kezdetekor már
kapcsolatban kellett lenniük a tervezőkkel, hiszen a világítás a szerkezeti
terveket érintette.
Igen fontos, hogy időben kialakuljon a kapcsolat, amikor még nincsen
minden úgy lezárva, hogy adott esetben ne lehessen hozzányúlni. Ha látszó felületű betonépítészetről van szó, akkor egészen az elején érdemes
keresni a kapcsolatot, mert fontos, hogy a lámpatesteket ne látható kívül
tekergő kábelekkel kössük össze.
Ön alapvetően színházi ember. Említene egy olyan produkciót a közelmúltból, ami érdekes feladat volt a világítástervezés szempontjából?
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A Katona József Színházban az Ithaka című produkciónak májusban
volt a bemutatója. A díszlet nemcsak a nézőknek szokatlan megoldás,
de nekem is izgalmas feladatot adott. A színpadot félkör horizont zárja
le, ennek a felülete kétcentis, csillogó, élénk kék szalagok sokaságával
telített. Tehát összességében zárt falfelület, de az elemei vékony szálak, amelyek állandó csillogást, fénytörést adnak a színjáték hátterének.
Ezzel nyilván kezdeni kellett valamit, meg kellett oldani, hogy dramaturgiailag hogyan legyen beilleszthető az előadásba. Tulajdonképpen a
revüszínházban használnak hasonló anyagokat, de azok effekthatások,
tehát bizonyos revüszámhoz leeresztik, csillog-villog, aztán felemelkedik. Ebben darabban ez a felület állandó és nem neutrális színű, hanem
élénk kék, a tengerre és az égre utal. A történet ismert: Odüsszeusz 10
éves utazása. Ez a csillogó kék háttér erős és egyértelmű jelentés, de
közben egy teljesen absztrakt tér is, aminek semmi köze a realitáshoz.
Ennek a felületnek a világítása és a vetítések megoldása nagyon komoly
fejtörést okozott. Ami a végeredményben nagyon érdekes, hogy a videotechnikát szinte észrevehetetlenül tudtuk bevonni a világításba. Próbáltunk különféle arculatokat előállítani. Nagyon meglepett, hogy a fénnyel
történő színezés nem működött a díszletben, csak hangsúlyeltolásokat
tudtunk csinálni, de a kékséget fénnyel nem tudtuk megszüntetni. A
videó sajátossága, hogy egy fényforrásból az egész felületet egyszerre
vetíti be, így amit arra a képre ráteszünk, az megjelenik. A képet mozgatni lehet, ezáltal folyamatos színmozgásokat tudtunk elérni. Vannak
figurális, felismerhető vetítés elemek a darabban, pl. Kirké centrálisan
van elhelyezve, egy Nap szimbólum és sugárzás jelenik meg mögötte,
más esetben a kép absztrakt marad, és van, hogy a videó kifejezetten
világítási funkcióval bír.
Mikor és hogyan kerül bele a világítástervező a munkába? Alkotó vagy
technikai feladat?
A rendező és a díszlettervező között kialakuló párbeszéd eredményeképpen megszületik a díszletterv. Ilyenkor szoktam bekapcsolódni, hogy a
terv utolsó simításaiba már a világítási szempontok is belekerülhessenek. Amiről az előbb beszéltem, annak az alapja egy erős díszlettervezői
gesztus. Az Ithaka c. előadásban Balázs Juli a díszlettervező, a rendező
Székely Kriszta, a videodesigner Varga Vince.
Hogy a világítástervező technikai ember vagy művész? Alkotó vagy
mérnök? Erre nem tudok egyértelmű választ adni. Ez a szakma egy átmenet. Azt tapasztalom, hogy a világítástervezők különböző irányokból
érkeznek, így van, akinél dominánsabb a technológiai gondolkodás, és
van, akinél erősebb a művészi. Az én művészi pályám elindulásában egy
francia világítástervezőnőnek, Dominique Bruguiere-nek volt nagy szerepe.
Ő egyértelműen művészi oldalról jött, egyáltalán nem volt műszakilag képzett, így került be a színházi világítástervezésbe. A legnagyobb francia rendezőkkel dolgozott együtt, jelentős figurája a francia színházművészetnek.
Viszont a többség inkább műszaki irányból közelít, képzettségemet tekintve én magam is. Eredetileg rendezői szándékaim voltak, de azokban az
években nem indult rendezői szak, és időtöltésből, tanulási céllal mentem
a kaposvári színházba. Ott mint világosító kezdtem a szakmát megismerni. Az indíttatásom művészi, de a tapasztalat a műszaki oldalról indított.
A Fény Mestere díjban is ott van ez a kettősség. Ön mit tart izgalmasnak
az elmúlt két év versenyeiben?
Maga a szemlélet. Ez nem egy technikai díj, nincsen leszűkítve az építészeti világításra. Tágra nyitja az ajtót, bármilyen irányból be lehet menni.
Lehet házakat vagy tárgyakat világítani, akár műalkotásokat létrehozni,
mint azt az idei győztes példája mutatja. Nekem az a legszimpatikusabb
benne, hogy a spektrumnak az egyetlen gyűjtőpontja a fény, de nem
kötődik az egyéb szakirányokhoz.
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böröcz sándor átadja a díjat mátrai eriknek. Fotó: Nagy Attila

A zsűrizés során sokan vagyunk, sokféle szempontot képviselünk. A nyertes kiválasztása mindig konszenzus eredménye. A két év zsűrizés során
volt-e olyan munka, ami felkeltette az érdeklődését?
Nagy kedvencem volt a Circle Pier, a forgó fényű móló Dániában, illetve az idei győztes, Mátrai Erik Porticus c. pályaműve. Utóbbi már nem
építészeti világítás, bár hordoz építészeti struktúrát, hanem műalkotás,
és közel áll a színházhoz. Ez egy fényinstalláció, amely színházi gondolattokkal határos.
Az idei díjkiosztó fénykörnyezetét Ön tervezte. Egy izgalmas padlástérben
voltunk, a faszerkezetet látványos fények emelték ki, a színpad néha teljesen elsötétedett. Az építészeti karakter volt az esemény forgatókönyve?
Mi határozta meg a munkáját?
Látszólag nagyon érdekes feladat, ha az ember szabad kezet kap, azt
talál ki, amit akar. De mindig vannak megkötések. Ennél a feladatnál egy
világítási eszközpark volt a rendelkezésemre bocsátva, ennek a lényege
a show-technika. Ebből kellett dolgoznom. Elsőként a teret mérlegeltem,
ami ott nagyon specifikus, több szempontból is teljesen egyedi. Az egyik
érdekesség az ácsolt gerendarendszer, ami függőleges oszlopokból és
keresztgerendákból állt. A másik igazi szokatlanság, hogy átlátszó volt
a padló, egy fém rácsszerkezet, ami azt jelentette, hogy az ember állandóan 3 méterrel maga alá le tudott nézni. Az eseménytér alatt is volt tér,
felette pedig a hangsúlyos faszerkezet. Azt mérlegeltem, hogyan tudom
megerősíteni ezt a komplex teret. Érdekesség volt az is, hogy a falak
körben feketék voltak, így ha belenéztünk a térbe, a háttér mindig fekete
volt. A sötét helyzet okozhatott bizonytalanság-érzetet.
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Mennyi ideig lehet sötétben egy ember úgy, hogy ne érezze, hogy magára maradt, hogy ne legyen félelemérzete, vagy a biztonságát ne érezze
veszélyben? Ez egy színházban alapvető kérdés.
A megnyitó egy tartózkodó térben volt: előtte kint várakoztak, beszélgettek az emberek, az volt a társadalmi kapcsolat helyszíne. A színházban
ez másképp van, mert miután a nézők elfoglalják a helyüket, onnantól
fogva sötétségben ülnek. A színházban sötétből nézzük a megvilágított
teret. A sötétség a Fény Mestere díjátadó kapcsán nem is fogalmazódott
meg bennem, de van egy alapigazság: a fényhatások ott működnek,
ahol egyébként nincs sok fény. Tehát a megvilágított dolgon érzékelhető fény akkor hatásos, ha a tér többi részét sötétben hagyjuk. Ezzel
balanszírozni kell. Ez a színpadvilágításnál is felmerül, mert egyfelől az
egész képpel akarok vizuális hatást gyakorolni, másfelől a színészetnek
van egy szöveg- és érzelemátadó funkciója, amit gyengít, ha nem látom
őket jól. Persze erre is vannak kivételek bizonyos drámai pillanatokban.
De azért alapvetően egy beszédes darabnál a néző részéről az az igény,
hogy jól lássa a színészt. De ha jól megvilágítom őt, akkor lerontom a
vizuális összhatás hatékonyságát. A konfliktus létezik a színpadon is, és
a díjátadó terében is létezett. Ezért próbáltam a díjátadón a faoszlopok
tövében használni lámpákat, amivel magukat az oszlopokat emeltem ki,
plusz a légtérben az egyméteres fényvonalakat, melyeket a térben random jelleggel helyeztem el. Az volt a szándékom, hogy a fényforrások a
térben mindenhol viszonylag közel kerüljenek az emberekhez.
Említette, hogy a metró óta nem volt építészeti feladata. Ennek ellenére
követi az építészeti világítástervezés új példáit?
Érdekel az építészet, de most nem foglalkozom vele. Feladatorientált
szakma a miénk, a színházakban nagyon sok a munkám. De ha kapnék
ilyen megbízást, újra belevetném magam.

Haász Ferenc
Mi a különbség elektromos tervező és világítástervező között?
Az elektromos tervező az eszközök energia ellátásával és ezek integrálásával foglalkozik, a világítástervező pedig a fényviszonyokkal és azok
fizikai eszköztárával, az energiaellátásig bezárólag. Van egy éles határ,
ami elválasztja a kettőt, ezt a határt folyamatosan tisztítjuk, hogy egzakt
legyen. Ha fénytervezésről beszélünk, akkor elsőként nem teszünk különbséget a mesterséges és természetes fény között, hanem a házban
lévő fényviszonyokról gondolkodunk. A tervezés menetében válik ez
majd ketté. A konvenciók szerint az építész foglalkozik a természetes
világítással és valaki más a mesterséges világítással. Én azt hívom világítástervezőnek, aki a komplex fénytervezéssel foglalkozik, függetlenül
a szakmájától.
Világítástervezőként mi érdekli a legjobban?
Maga a fény: a keletkezésétől a megszűnéséig, hiszen azért látunk, mert
a szemünkben épp „meghal” a fény. A hiánya, a fény halála, vagyis a
sötétség fontos. 21 év fénytervezés után, pár éve döbbentem rá, hogy az
igazán jó fénytervezés számomra a sötét tervezését jelenti. Ez spirituális
kérdés. A mi kultúránkban úgy tartjuk, hogy a fény az élet, a sötétség
pedig a halál, ezért az egyikért küzdeni kell, a másikat pedig le kell
győzni. Én egy koreai zen tanítón keresztül megismertem a Kvanum zen
iskola tanításait. Ez magyar fordításban „eredeti fény”. Azóta foglalkoztat
a fogalom, újabb és újabb válaszaim vannak arra, hogy mi az erede-
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ti fény. Keleti nézetű életfelfogás szerint a fény és a sötét egymástól
függ, egymást értelmezi, feltételezi, így nem lehet rossz és jó. Engem
ez a kölcsönösség és a fényviszonyok változása foglalkoztat, ez nagy
esztétikai örömöt tud okozni. A veleméri Szentháromság „fénytemplom”
ennek a spirituális változásnak a különleges jelentőségű, szép hazai példája. Szakrális terekben figyeltem meg, hogy addig hat rám teljes erővel
egy tér, amíg nem kapcsolják fel a világítást. Moszkvában egy húsvéti
szertartáson, egy hordó mögé bújva találtam magamnak helyet, onnan
szemlélődtem. Szertartás közben nem volt mesterséges világítás. Megdöbbentett: számolgattam magamban, hány templomvilágítást terveztem
addig. Lehet, hogy teljesen feleslegesen? A természetes fény minimális
jelenléte is többet ad számomra bármilyen jó mesterséges világításhoz
képest. Ma a hangsúly az építészeti tervezésben eltolódott a mesterséges fényviszonyok alakítása felé. Én ebből a munkából élek, de mindig
öröm, ha olyan munkába vonnak be, ahol nem a lámpák elhelyezése,
hanem általánosabban, a fényviszonyok tervezése a feladat.
Lévai Tamás a sanghaji Expo magyar pavilonja kapcsán mondta, hogy az
egész terve átalakult, amikor Önnel találkozott, és úgy tudom, Önnek is
ez az egyik kedvenc munkája. Mi volt benne a különleges?
Tamás a kezdetek kezdetén keresett meg, amikor a koncepció összeállt
a fejében, de még mielőtt egy vonalat is húzott volna. Nem alkalmazott
feladat, nem additív elem volt a világítás, hanem szervesült a tervben. A
fényviszonyok őt is mélyen érdekelték, a saját gondolatai világába hívott
be. Mikor világítástervezőként belépek az építész elképzelésébe, csak
a fényre koncentrálok, és más tudásokkal, szempontokkal, eszköztárral
tudom segítem a gondolkodást. Ez alakítja a tervet, közös eredmény jön
létre, amit egyikünk se tudna önmagában létrehozni. Volt köztünk egy
másik kapocs: mindkettőnket az egész tér „hangzása” foglalkoztatott.
Mindketten laikusok vagyunk a zenében – bár én zenésznek, hanggal
foglalkozó szakembernek készültem –, de mindkettőnket nagyon érdekel. A zenén keresztül sokkal mélyebben tudtunk a sanghaji pavilon
teréről beszélgetni, és olyan mértékben ötvöződött a fény és az anyag,
hogy közös gyerekként tekintünk rá. A teret befüggesztett hangdobozok
alakították, amelyeknek a végében egy speciális lámpatest volt, mindegyikben más. Önmagát világította meg a ház, tehát a fény nem additív
volt. Az épület egy nagy lámpatestnek is felfogható volt, egy hatalmas
épület-lámpa: ez az én olvasatomban érdekes léptékcsúszkálást idézett
elő. Mert egy lámpatest az embernél kisebb dolog szokott lenni, amit
meg tudok fogni, ide tudok tenni az asztalra. De egy épületet nem tudok
megfogni. A sanghaji magyar pavilonban lámpa és ház eggyé vált, folytatva a zenei analógiát, egy nagy hangszernek láttuk az egész teret.
Gyakran említi, hogy a világítástervezőkről az a hibás kép él, hogy csak a
lámpákra figyelnek. Miért gond ez?
A fény önmagában nem létezik, csak akkor, amikor célba ért, egy felületen
a jelenléte szorzódik vagy integrálódik. Ezért is nehéz például az ábrázolása. Mert nem az a lényeg, hogy honnan, avagy mivel világítok, hanem
hogy mi érkezik meg a szemembe. Jó példa erre az a számos étterem,
amit terveztem, mert ott csak érzetekről van szó. Máshogy élünk meg egy
éttermet, ha tele van emberrel, ha zaj van, vagy ha üres. A világítási viszonyokat is másnak értékeljük ettől függően, ezért fontos tervezési szempont, hogy ismerjük a tervezett embersűrűséget a világítás tervezéskor.
Miért fontos az auditív zaj a fény szempontjából?
A fülünkön bemenő inger összeadódik a szemünkön át érkező ingerrel.
Ha zajos a látvány, akkor a kicsit zajosabb tér már elviselhetetlenné
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válhat. És fordítva, ha nyugodt a látvány, a zaj is elviselhetőbb. Egy
vendéglőben minden elem nagyon fontos szerepet kap. Kiemelt fontosságú például számomra az abrosz. A legtöbb étteremben az intim
tér kialakítása a fő szempont. Arra törekszünk, hogy az egy asztalnál
ülők elfelejtsék a tágabb környezetet, a többi ember ne zavarja őket, az
asztal körül intim tér alakuljon ki. Ezért az asztal környezetéből indul el
a tervezés. Sötét környezetben egy fehér abrosz lokális, fentről érkező
megvilágításban például jól megteremti ezt a kívánt intimitást, mert az
abroszról reflektív fény jut az ember arcára. Ugyanez azonban már nem
valósul meg egy sötétkék asztalterítőnél. A belső terek kialakítása során
számos részletet, tervezői és megbízói szándékot fontos ismerni ahhoz,
hogy a tér fény állapota kielégítő legyen.
Az építészet és a mesterséges megvilágítás kapcsán nemcsak a belső
terekről, hanem a külső megvilágításról is fontos beszélnünk. A laikusnak
talán az az attrakció jut elsőre az eszébe a világítástervezőről, amit a kiemelt középületek vagy a Duna-hidak kapcsán feltűnően lehet érzékelni.
A Fortepan archívumában van egy éjszakai kép a Parlamentről a 30-as
évekből, meglepett, mennyire máshogyan hangsúlyozták fénnyel az épület architektúráját. Mennyire változik a gondolkodás ebben a témában?
Az éjszakai megvilágítottság alapvetően a vizuális biztonság létrehozására történik, a díszvilágítás pedig esztétikai kategória, kulturális igény
és társadalmi elvárás. Nehezen tudom eldönteni, hogy ez mennyire káros
vagy hasznos. Környezetvédelmi szempontból maga a fényszennyezés
ténye káros, pusztán azért, mert éjszaka olyan helyre juttatok fényt, ahol
nincsen. Az én szemléletemben ez elég súlyos tett. Ugyanakkor a tájékozódás, a kulturális identitás és a turizmus is fontos. Csak abban
vagyok biztos, hogy nagyon sok minden függ attól, miként valósul meg
a díszkivilágítás. Van erről egy nagyon szomorú tapasztalatom. Pár éve
terveztem a kaposvári MÁV állomás díszvilágítását, ahol számomra fontos volt a környezetre való odafigyelés, mégis a Közvilágítási Ankéton
negatív példaként említette egy csillagász. El is érte, hogy kikapcsoltassa
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a várossal, miközben csupán 1700 watt, tehát egy nagyobb hajszárító
energiája volt beépítve a házba, aminek a fele se működött éjszaka.
Ezzel szemben a pályavilágítás 3 millió lument szór a levegőbe. Hiába
számoltuk ki, hogy a beépített fénymennyiségnek elképesztő töredéke
jut csak a levegőbe, nem hatott a mérnöki érvelés.
Sok építész számára az épületek alulról való megvilágítottsága eleve zavaró, hiszen a természetes fény mindig felülről érkezik, az épületek tagozatai díszítései így vannak komponálva. Mit gondol erről?
A Nappal nem lehet konkurálni, nincsen olyan mesterséges fény, ami
hozzá hasonlítható volna. A Nap messziről, egy pontból világít, állandóan
változó fényviszonyokat teremt. A díszkivilágítás nem ilyen. Az én szemléletemben éppen a mássága az adottság, így olyat érdemes kihozni
általa egy házból, ami jellemző a házra, annak a sajátja, nappal mégsem
nem lehet megmutatni. Ismerem persze az ellenérveket, az építészek
közül sokan elvi kérdésként kezelik az alulról felfelé történő világítást,
elfogadhatatlannak tartják, mert természetellenes. Az építészek másik része szerencsére nem kategorikus, hanem először megnézi az eredményt,
azután dönt. Számomra nem kérdés, hogy elfogadható-e az alulról világítás. Olyan ez a felvetés, mintha az kérdeznénk, hogy az egyvonalas C
szép hang-e. Attól függ, hogy milyen környezetben van és ki játssza.
Beszéltünk a fény mennyiségéről, az irányáról, a színhőmérsékletéről
azonban még nem.
A színhőmérséklet a tapasztalataim szerint erősen közegfüggő. Hideg
környezetben egy kevésbé hideg színt már melegnek érzünk, és megfordítva. Voltak ilyen kísérleteim: ha önmagában mutatok különböző hőmérsékletű fényt fehér felületen, akkor az emberek akár 2000 Kelvint is
tévednek. Elsőként végigmutogatom a kísérleti alanyoknak, hogy melyik
fény milyen színű, majd összekeverem. Ha fentről indulok lefelé, akár
4000 Kelvint is képesek az izzólámpa 2700 Kelvinjének látni, csak azért,
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mert előtte 10 000 Kelvinről indultunk el. Nekik az már bársonyos meleg.
Fordítva is igaz: ha rémisztően meleg, mondjuk 2000 Kelvinről indulunk
felfelé, akkor a 4000 Kelvin már elviselhetetlen kék fény. A szem és az
agy feldolgozása relatív. Ez a kérdés akkortól éles, ha a díszvilágításon
belül városképi szempontból beszélünk a kérdésről. Mondjuk az a kérdés, hogy a Budai Várat milyen színhőmérsékletű fénnyel lenne jó megvilágítani. Sokan érvelnek úgy, hogy az a 2200 K, amit a nátriumlámpa
miatt látunk a Várban, megtartandó, mert ezt szoktuk meg, viszont ehhez
egy mindent egyszínűre mosó alacsony színvisszaadás társul. Mások
2200 K helyett csak a meleg színhőmérséklethez ragaszkodnának, számukra fontosabb lenne a színvisszaadás. A nátriumlámpa extrém alacsony színhőmérsékletű, a 2200 K önmagában narancssárgának látszik.
Ha ezt felemelnénk 2700 vagy 3000 Kelvinre, amit az izzólámpánál és
halogénlámpánál megszoktunk és meleg fényként érzékelünk, de a színvisszaadási indexe is jóval magasabb értékkel párosul, akkor számomra
jóval elfogadhatóbb lenne az eredmény. Ha választani lehetne a 2200
nátriumlámpa nagyon rossz fényvisszaadású, mindent egyformán narancssárga festő fénye, vagy egy olyan 3000 kelvines teljes spektrumú
fény között, amiben mondjuk a kőzet fehér felületi minősége és különböző tónusai is elő tudnak jönni, én ez utóbbit preferálnám. Jó lenne ilyen
dolgokról szélesebb körben beszélgetni.
A Fény Mestere díj zsűrizésekor konzekvens módon kereste az innovációt, azt, hogy a fénnyel kapcsolatban milyen új gondolatok fogalmazódtak
meg. Ma a világítástervezésben mi az innováció?
Engem nem a technikai innováció érdekel, hanem az embert szolgáló új
gondolkodásmódot kerestem. Azokat az elképzeléseket, amik másokat
tudnak inspirálni, előremozdítani. A pályázat erre alkalmas, bár nagyon
kevés a valóban izgalmas felvetés. Az innovációt mindig a saját közegében nézem, tehát egy megoldás adaptálása új területen, például egy
színházi megvilágítás alkalmazása épített környezetben vagy a művészetben számomra már lehet innovatív.
Az idei nyertes, Mátrai Erik képzőművész Porticus című pályaműve ilyen
alkotás. Erre utal?
Igen ő erre jó példa. Az általa alkalmazott világítást rengeteg show-ban
vagy színpadon láttuk már, technikai értelemben bevett eszköz, hogy függőlegesen fölfele világítunk. Mátrai Erik viszont egy más közegben, egy
fényinstallációban egészen új jelentést hozott létre, amikor mondjuk a pécsi Cella Septichora terében oszlopcsarnok hatását keltette. A fény általa
hatékony és inspiratív jelentést képző elem lett, amely interakcióba lépett
a fizikai környezetével. Emlékszem, hogy a zsűriben mindenkit megérintett ez a konkrét installáció is, de igazán meggyőzővé az vált, hogy
az installációt több helyszínen, más-más módon valósította meg. Amit
csinált, az csak fénnyel jött létre, végtelenül egyszerűen és erőteljesen.
A tavalyi nyertes, egy dodekaéder másképpen volt innovatív. Akkor egy
olyan fiatal társaságot díjaztunk, akik – talán nem bántom meg őket, ha
ezt mondjuk – házi kísérletezésű és készítésű eszközzel léptek elő, amit
különböző partikon sokat használnak. Hatalmas vita volt a zsűrizés során
arról, hogy vajon maga a tárgy az, ami az innovációt hordozza, avagy a mi
értelmezésünk szárnyalt messzire? Ez az alkotás nem az esztétika avagy
a jelentések felől, hanem a technológia irányából volt érdekes. Mi volt az
újítás lényege az Ön számára?
Origómentes térbeli fényprogramozás platformját alakították ki. Ez egészen új felvetés. A sok fénypontból származó fényt általában xy koordináták mentén tesszük a térbe. A tévéképernyő és a projektor is raszter-
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ben világít, ha ezt transzponáljuk a térbe, akkor ugyanígy xy raszterszerű
képek láncolatából hozzuk létre. A tavalyi nyertes tárgya egy dodekaéder, amely az éleiben egyenként címzett pöttysorozatok halmazából hozta
létre fényt. Úgy tudták programozni, hogy nincsen origó, tehát nincs a
0-0 pontban lévő pötty sem, és 1000-1000 koordinátán lévő pötty sem.
Ez az a paradigma, amit eddig nem láttam, és engem arra inspirált, hogy
egy épületen, mondjuk egy stadionban, ahol nincs kezdet és vég (csak a
meccsnek), hogyan lehet nem képszerű látványokat felvinni egy felületre.
Mindig küzdök azzal, hogy ne kivetítő vagy képernyő legyen a díszvilágítás, ne egy xy dimenziójú képet próbáljunk felnyomni egy homlokzatra,
hanem ez a platform legyen jóval szabadabb.
Az idei zsűrizésben mindketten érveltünk egy pécsi társaság mellett,
akik elhagyatott ipari csarnokok régi, NDK-s lámpáit szedik le és mentik
meg. A Fény Mestere díj kapcsán sok lámpatest tervét és prototípusát
láttuk már, sokszor voltunk igen kritikusak. A technológiai innováció, a
design vagy a fenntarthatóság szempontjából szigorúan szoktunk ítélkezni. Az Arteria Industrial csoport tagjai, Szabó Ákos és Szabó Sára
Barnamezős kincs: A wittenbergi armatúra címmel adták be a pályázatukat, és végül a zsűri elismerésében részesültek. Engem az a műgond hatott meg, ahogyan hozzányúltak az amúgy ipari hulladéknak,
káros vacaknak tartott lámpatestekhez. Szakmai alázatuk és az ökológiai
szemléletük érdekelt.
Én egy gyártónál indítottam a pályám, és rossz volt tapasztalni, hogy
egy idő után a gépsorokról lejövő lámpatesteket már a szeméttelepen
láttam. Zsigeri élményem, hogy aki egy lámpatestet kifejleszt és legyárt,
az pár év elteltével szemetet hoz létre. Egy lámpa ugyanis gyakran 3-4
év használat után odakerül. Ez a pályamű ezen a nyomasztó érzésen
nyitott egy kis kaput, nekem személyesen volt nagyon fontos. Ráadásul
azok a lámpák, amiket megmentenek, 40-50 évvel ezelőtt készültek, és
sokkal-sokkal több fizikai és tervezési munka van bennük, mint a mai,
szó szerint hét perc alatt összeszerelhető lámpatestekben.
Nem csak a végeredményt néztük, hanem az egész folyamatot, amit egy
filmmel dokumentálva megkaptunk. A folyamat onnan indul, hogy megtalálják a helyszínt, odamennek az elhagyatott bányaépületekhez, ipari csarnokokhoz, és akkurátusan leszedik, megmentik a lámpákat, egészen addig,
hogy darabokra szétszedik, mérlegelik, hogy mi működőképes, menthető,
felújítandó és mi nem. A lámpákat saját technológia szerint kézműves
módon újítják meg. De elektronikai szempontból teljesen átalakulnak.
Mindent, ami a fénykeltést és annak az elektromos kiszolgálását jelenti,
így a foglalatot is, átalakítanak, így ha a lámpa fizikai tulajdonsággal nézzük, akkor új fény kerül bele. 50 évvel ezelőtt egy fénycső 100 Hertzen
vibrált, ma egy olyan fénycső kerül bele, amelyik folyamatosan világít. Akkor feltehetően egy 75-ös színvisszaadás indexű fénycső volt benne eredetileg, ma már egy 98-as színvisszaadású LED-es eszköz világít benne.
Mit jelent pontosan a LED lámpa és miért olyan fontos?
Nem fontos, de most éppen LED korszakot élünk. A praxisomban négy
technológiai hullám volt: az izzólámpáról áttértünk a halogénlámpára, utána jött az energiatakarékos izzónak nevezett, szakszerű nevén
kompaktfénycső és a fémhalogénlámpa, ma pedig a LED van. Ennek a
fényforrásnak a diverzitása is óriási, teljesítményben, spektrális összetételben és fénykeltés módjában is. Nagyon fontos, hogy nem termikus
fényforrás, tehát nem izzításra jön létre a fény benne – ellentétben az
összes többivel –, hanem egy félvezető átmenetben jön létre.
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Nincs hőtermelése?
Van hőtermelése, mert minden, ami energia, annak egy része hővé alakul, de nem az izzításból jön létre a fény. Technikailag a fénycsőre hasonlít, mert a fénycsőben is UV sugárzás terjeszti a fényport és úgy jön
létre a fény. A LED-ben pedig kék fény (aminek a sorozatgyárthatóvá
fejlesztése 2014-ben Nobel-díjat kapott) gerjeszti ugyanazt a fényport,
ami a fénycsőben van, tehát kék fény jön létre félvezető technológiával
és nem két katód közötti kisülésből vagy egy Wolfram spirál izzásából.
Egy ilyen technológiai újítás átalakítja az Önök szakmáját?
Teljesen átalakítja. A LED az első olyan fényforrás, ahol nagyon kicsi
fénymennyiség az egység, és nem kell hozzá nagyfeszültség, tehát érintésvédelmi szempontból biztonságos a használata. Kicsi fénymennyiséget nagyon olcsón és nagyon biztonságosan kezelve tudunk használni.
Ez egy teljesen új világ.
Az idei Fény Mestere díj finalistái között volt egy külföldön megvalósult
projekt: a MOME nemrég végzett diákjai, Csiszár Mátyás, Kalászi Zoltán
és Tóth Bálint Dánia partjaira tervezték a Circle Pier című fényinstallációt.
Ez tulajdonképpen egy móló megvilágítása volt, amit számítógép vezérelt.
Nagyon egyszerűen megvalósuló közvilágítás. Megkapó volt, sok mindent
láttunk bele. Számomra izgalmas és autentikus helymegjelölés volt, olyan
helyet hozott létre a tengerparti jelzőlámpák analógiájára építve, ami elég
vonzó ahhoz, hogy az ember szívesen odamenjen este az amúgy üres
partszakaszra, akár egyedül, akár a párjával, akár gyerekekkel, akár sokan. Változó karakterű, ezért figyelemfelkeltő és dinamikus, de egyben
állandóságot, jelenlétet is adott. Egyszerű, mégis komplex.
Engem két dolog fogott meg: az egyik, hogy a hajólámpa az alapelem,
ami az egyik legősibb és legegyszerűbb lámpa (számos vállalat gyárt
még ilyet). Ők is ezért választották ezt, viszont mivel ezek egy gyűrű
alakú hálózatba kerültek, így nem x darab önálló lámpa lett, hanem egy
eszközzé állt össze. Onnantól volt számomra ez érdekes, hogy én azon
a mólón egy nagy lámpatestben vagyok benne. Magam kerülök bele egy
giga lámpatestbe. A másik, ami érdekelt, és a bemutató filmből is lejött,
hogy a működés szabályzása nagyon finom. Az ahogyan az egyik lámpa
átadja a másiknak a stafétát, az átúszások programozása, kifinomultan
lett megoldva. Az ebből sugárzó érzékenység fogott meg.
A pályázat felületén így mutatkozott be: „a világítást kulturális kérdésnek
tartom és a multiszenzoriális intelligencia részeként érdekel.” Ha a fény kulturális kérdés, akkor van-e olyan, hogy magyar vagy európai fénykultúra?
A magyar fénykultúra diverzitása sajnos csökkenőben van, az európai
pedig összességében emelkedőben. Ez talán csak érzéki csalódás, de
az épített környezet világításkultúrájára mindenképpen érvényes a megállapításom. Szomorú, hogy az elmúlt 10 évben elvesztettünk számos
igen nagy elmét, ők vákuumot hagytak maguk után. Schanda János számos világítással kapcsolatos terület legmagasabb szintű kutatója volt,
Debreceni Gábor a Világítástechnikai Állomás vezetője, Lantos Tibor, a
klasszikus világítástervezés tanára, Horváth József a Tungsram világítástervező csapatának, majd az abból kivált Lisysnek, mint a rendszerváltás
utáni világítástervezés zászlóshajójának a vezére.
Ma a világítás szó jelentéséhez sokkal jobban tapad a biznisz fogalma, mint valaha. Ugyanakkor vannak nemzetközi szintű eredmények,
kakukktojások, például a sixtusi kápolna világítása magyar szellemi tőkével valósult meg. Nagyon sajnálom, hogy alig találni olyan publikációt,
ahol nem a pénzt adó világcég, hanem a kutatást sikeresen megvalósító
Pannon Egyetem neve szerepelne kiemelve, az említett Schanda János
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mátrai erik porticus c., díjnyertes fényinstallációja

kutatóműhelyeként. Az övék az a különleges megoldás, hogy a festményt
világító fény spektrumát mesterségesen rakják össze és tudják tartani
időben egy igen bonyolult műszaki megoldással, amelynek célja, hogy
minél szebbnek lássuk, de minél kevésbé károsodjon a kép. Az európai
fénykultúrát igen nehéz körvonalazni, de azt hiszem, kulturálisan a legnagyobb diverzitást mutatja a világon, mivel a világítás minden elemében a
gyökereiben kötődik Európához. Az amerikai fénykultúra európai típusú,
de pont az én területemen, az építészeti világításban jelentősen, évtizedekkel megelőzte Európát még az 1940-es években. Viszont mostanában
zajlik egy igen komoly változás, hiszen az európai bölcsőből a kutatásfejlesztés-gyártás átkerül Ázsiába. Ennek máris érezni jelentős hatását,
például a Philips és az Osram vállalatoknál. Európában sorra szűnik meg
a kutatás és a gyártás, viszont Kínában igen nagy energiákat és pénz
fordítanak erre. A magyar fénykultúra gyökerei a múltban igen komolyak
méretben és mennyiségben, úgy is fogalmazhatnék, hogy kutatásban,
felhasználásban, műszaki értelemben mindenképpen nagyhatalom voltunk. Egy nevet mindenképp meg kell említenem: Zipernovszky Ferencét. Vagyis lenne mire alapozni a jövő fellendítését. A Fény Mestere díj
pályázat alapítója is érzékelte a vákuumot, és válaszul hozta létre ezt a
kezdeményezést. Az én elköteleződésem a madebylight szövetséggel is
ebbe az irányba hat. Ma itthon nagyon sok ház épül nagyon rövid idő
alatt, az alkotók számára nyomasztó közegben. Nincs élettere a kulturális diverzitás növekedésének. Tömegével születnek sémákon alapuló,
feledhető világítások, a szakszerűtlen és csúnya megoldások is. De vannak kivételek, és ezek szerzőit a pályázásra biztatom.

„Light helps to understand space”
Interview with Tamás Bányai and Ferenc Haász lighting
designers
Apropos of the award titled the Master of Light Krisztina Somogyi has
made an interview with the winner of the first year of the award (2015/16),
Tamás Bányai, theatre lighting designer, who designed the lighting of underground line No. 4 and Ferenc Haász, architectural lighting designer,
the chairman of the jury of the Master of Light award in 2017, who has
designed the exterior and interior lighting of several public buildings.
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Gabriele Ricci: 3D mapping

Minden képernyővé válik
Épületvilágítás és animációk
szöveg text:

Debreczeni Péter

Az alábbi írás a fényépítészet egyik új területét, az animációval kombinált épületvilágítást mutatja be. Röviden elemzi a
mesterséges fény szerepét az építészetben, és ismerteti a
médiahomlokzatok, a virtuális és a valós épített környezet
viszonyának lehetőségeit.
Amikor az ismerőseim körében megjelent az első okostelefon, arról beszélgettünk, hogy körülöttünk lassan minden képernyő lesz. Ebben az
időben sokat foglalkoztam a társművészek világítási lehetőségeivel, projektorokkal bevetített installációkkal vagy LED-es fényszobrokkal, melyeket a „felhasználók” valamilyen formában manipulálni tudtak. Ezekben
néha kiszámítható módon, néha teljesen kiszámíthatatlanul, de minden
esetben a hétköznapi vagy elvontabb formákon megjelenő mozgó fény
vagy vetített kép jelentett visszacsatolást (Reonion installáció, Burning
Man, 2011). Nemigen láttam összefüggést az érintőképernyők és ezen
installációk között, alkotótársaimmal együtt sokkal inkább a manipulálhatóságuk öröme hajtott, az interaktivitás és a szokatlan médium újdonságereje, az új kifejezésmód. Mindezt ideiglenesnek szántuk, amolyan
törvénytisztelő graffitinek, ami művészi megnyilvánulás, mozog, látványos, sokan körül tudják állni, de másnap reggel nem kell a teljes falat
letakarítani, csak a projektort visszavinni (LPM Mapping festival, Mexico
City, 2012, ill. Cape Town, 2013).
Nem gondoltam, hogy a művészeti fesztiválokhoz és underground
eseményekhez kapcsolódó kísérletek után néhány évvel egészen hétköznapi, kommersz helyzetekben fogok találkozni ugyanezekkel az eszközökkel. Ahogyan korábban azt sem láttam előre, hogy ezek a fényjátékok
idővel hatással lesznek az épített környezetre. Az eredetileg technobulikra szánt animációk egyre gyakrabban jelentek meg épületeken és
díszleteken, nem csak egy éjszakára, hanem állandó jelleggel is, ehhez
tervezett speciális felületeken. Amolyan sokadik építészeti kifejezőesz-
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közként manapság természetesnek érezzük, hogy álló- vagy mozgóképekkel „festünk” textúrát az épületek homlokzatára. Számos ilyen
ideiglenes vagy állandó „médiafelület” jelent meg, a kulturális intézményektől (Művészetek Palotája, Zoboki-Deneter, 2005) és irodaházaktól
(Nordic Light, Paulinyi-Reith, 2017) a hoteleken át (Lánchíd Hotel, Sugár
Péter – ifj. Benczúr László – Szövetség 39, 2007) egészen a televíziós
stúdiódíszletekig (RTL Klub Híradó, Rajcsányi Balázs, 2016). Ezzel párhuzamosan az épületek és szobrok fényfestése is szinte mindennapos
esemény lett (példa erre Bordos László Zsolt munkássága). A fény, a
képernyő és az interakció elfogadott építészeti eszközzé változott az
épített környezet minden területén.
Ennek a forradalminak tekintett eszközkészletnek vannak előzményei. A fényépítészet vagy az „éjszaka építészete” nagyjából egy idős a
hatékonynak mondható villanyvilágítással, és robbanásszerű fejlődése
mindig technikai újításokhoz köthető: minél olcsóbb és hatékonyabb
világítótestek jelennek meg, annál szélesebb körben tud elterjedni. Az
építészek az 1930-as években ismerték fel először a mesterséges fény
jelentőségét. A felhőkarcolók kivilágítása már a húszas évek Amerikájában elterjed gyakorlat, de az első, építészetileg megkomponált fényépítmények Erich Mendelsohn modernista áruházainak díszvilágításaival kezdődtek. Feltehetően ez adott inspirációt Albert Speernek a náci párthoz
köthető pártházak és rendezvények légvédelmi reflektorokból komponált
díszfényeihez. A reflektor máig visszatérő eszköze lett a művészeknek
(Tribute in Light, New York, a lerombolt WTC helyén).
Ez a kettősség jól mutatja a fényépítészet legfőbb jellemzőit: ideiglenes, ugyanakkor nagyszabású műfaj, amely kevés eszközzel monumentális hatást képes kelteni. Jellemzően hatásvadász, néha színpadias,
jobb esetben pedig a valóság átértelmezését kínálja művészi eszközökkel. De kétségtelen, hogy igen erős hatással van a nézőjére.
Eszközparkja eredetileg nem az épületekhez lett kitalálva, de a mű-

67

Bordos László Zsolt fényfestése a mexikói FILUX fesztiválon, 2015

fajtól nem idegen a szokatlan eszközök használata, melyek elsődleges
célul a figyelemfelkeltést tűzik ki. A pártgyűléseken használt légvédelmi
keresőfényektől kezdve a túlméretezett színpadi írásvetítő projektoroktól
egészen a LED-es diszkófényekig számos eszköz lett felhasználva építészeti léptékben, kreatív módon. A különféle LED-falak, projektorok, LEDpálcák és vezérlésük fejlődésével a hagyományos épület- illetve díszletvilágítás pedig kiegészült egy sokkal flexibilisebb eszközparkkal, ami
lehetővé teszi a léptékben nem lehatárolt óriási képernyők készítését.
A fényforrások és vezérlésük rohamos fejlődése éppen ezért összefügg
az épületfestés műfajának népszerűségével. De a fejlődést elsődlegesen
nem az építészet hajtja, hanem a díszlet- és rendezvényvilágítás.
A díszletépítészetben a világítás alapelem. Szorosan összefügg a
díszlettel, előadás közben életre kelti azt, lényegében szimbiózisban
él vele. Folyamatosan megváltoztatható, áthangolható. A fény szerepe
olyan lényeges, hogy gyakran teljesen anyagtalan díszletek létrehozását
is lehetővé teszi, mindig az éppen szükséges textúrákkal felöltöztetve
a teret. Valójában ki is válthatja az épített díszletet, enélkül is képes
egyedi látványvilágot teremteni, különösebb anyag- és erőforrás-igényes
díszletek beépítése, szállítása és tárolása nélkül.
A projektorok felbontása és vezérlése manapság olyan magas technikai színvonalú, hogy a díszletben mozgó szereplőkre is képesek textúrát vetíteni, a háttér kimaszkolásával. A LED-falak segítségével pedig
utómunka nélkül is tökéletes hátterek hozhatók létre, a mozgóképek
órási méretben és fényerőben vetíthetők a sík felületre, közelről is élethű
felbontással. A színpadi térben lassan alig lehet látni, melyik elem épített
és melyik virtuális, vagy mi került utómunka révén a háttérbe.
Az építészek szívesen merítenek más művészetek eszköztárából,
gyakran alkalmaznak máshol már bevált eszközöket. A színházi és televíziós díszletépítészet és világítástechnika túl speciális terület az építészethez képest, nem is beszélve a technobulik világáról, de ezekben a
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műfajokban is számos olyan szempont jelenik meg, amelyek akár építészeti eszközökként alkalmazhatók. Fontos szempont, hogy olcsó látványelemekkel a lehető legnagyobb hatást kiváltani akaró műfajok gyors változásokra képesek, a létrehozott hatás könnyen befogadható és érthető,
szórakoztató, meglepő és különösebb ráfordítás nélkül lecserélhető. A
technikai háttér viszont mérnökien precíz, moduláris rendszerekből áll,
építőjáték módjára összerakható és automatizálva vezérelhető. Az épület
ezáltal hatalmas fényszoborrá változik. Különösen hasznos eszköz lehet
olyan esetekben, ahol a cél leplezni, elmosni egy-egy látható elemet. Az
anyag adottságai háttérbe szoríthatók, a forma eltorzítható vagy kihangsúlyozható, az épület költséghatékonyan tud más és más arcot mutatni.
A fényépítészet pozitív oldaláról elég sokat beszéltünk, de a kettőssége nem csak a monumentalitásában és az ideiglenességében jelenik
meg. A fényszennyezés napjainkban az épített környezet egyik legnagyobb horderejű problémája. A túl hatékony LED-es világítótestekkel
és az egymást túlvilágító épületeinkkel ezt a problémát még tovább fokozzuk. Mivel lényegében szinte bármilyen fényhatást el tudunk érni, a
következő lépésben ott kell lennie a megfontolásnak: annak, hogy ezt
csak ott és akkor tegyük meg, amikor arra valóban szükség van.

Everything Turns into a Screen
Light Architecture and Animation
The article below presents a new area of light architecture, namely animation combined with building lighting. In a brief introduction, it surveys
the role of artificial light in architecture, describes media facades, the
potentials and possibilities of the interactions between virtual and genuine,
man-made environment.
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Balkrishna Doshi
Pritzker-díj 2018
szöveg text:

Götz Eszter

fotók photos:

VSF

Balkrishna Dosi

Az építészeti Nobel-díjként ismert Pritzker-díj nyertese 2018ban egy 90 éves indiai építész, Balkrishna Doshi lett. Ő az
első indiai díjazott a díj történetében.
Az építészek között óriási presztízst jelentő Pritzker-díjat 1979-ben alapította az Egyesült Államokba kivándorló ukrajnai zsidó családból származó
Jay A. Pritzker, aki Chicagóban lett jogász és vállalkozó, 1957-ben ő hozta
létre a Hyatt szállodaláncot. A százezer dollár jutalommal járó díjat a Hyatt
Alapítvány ítéli oda évente egy építésznek, az eddigi díjazottak között
többnyire olyanok szerepeltek, akiknek munkáit világszerte jól ismerik.
Balkrishna Doshi hosszú pályája során szinte csak Indiában alkotott. Szegény családból származott, építészeti gondolkodása központjába a nagyobb tömegek lakhatási problémáinak méltányos megol-
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dását, illetve a modernizmus és a tradíció összehangolását helyezte.
1951-54 között Le Corbusier párizsi műtermében dolgozott, ezután Corbu Chandigarh-i és ahmedabadi építkezéseinek felügyelője
lett. Építészetét kezdetben meghatározta a nyersbeton felületek és a
robusztus formák expresszivitása, később azonban a mestereitől tanultakat saját indiai tapasztalataival formálta autentikus helyi építészetté,
amelyben a kulturális hagyományok, a spiritualitás és a fenntarthatóság
kapott hangsúlyt.
1956-ban két indiai építésszel önálló irodát alapítottak, eközben
1962-től Louis Kahn munkatársa volt az ahmedabadi Institute of Management tervezésében, vele egy évtizeden át együtt dolgoztak. Doshi
építészeti stúdiója az évtizedek alatt több mint száz projektet bonyolított
le. Gondolkodását meghatározza a nyugati modernizmus, de annak elveit
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a keleti életmód és tradíciók közegébe illeszti. Így építészete minden
vonatkozásban a természet, az indiai kultúra mély tiszteletét fejezte ki.
Számos középületet, vegyes használatú épületkomplexumot, galériát,
villát és lakótömböt tervezett, köztük 1980-ban a saját ahmedabadi
építészirodájának székhelyét, amely többféle indiai életstílust ötvöz. Az
Aranya Low-Cost Housing Project keretében mintegy 80 000 embernek
tervezett otthont, valamint a lakások közé a szociális érintkezésre alkalmas tereket, utcákat, udvarokat.
2014-ben Delhiben rendezték meg az életmű-kiállítását, amely 2017ben Kínában is bemutatkozott. Számos egyetemen oktatott, előadott,
több nemzetközi hírű építészeti fakultás díszdoktorrá avatta. A Pritzkerdíjat odaítélő zsűri elsősorban az indiai tradicionális építészet iránti elkötelezettségét, valamint nagy hatású oktatói munkásságát emelte ki.

xvIii. évfolyam / 99. szám

Környezettervezési és Technológiai Központ, Ahmedabad, 1972

Balkrishna Doshi
Pritzker Prize 2018
Indian architect Balkrishna Doshi has continually exhibited the objectives
of the Pritzker Architecture Prize to the highest degree. He has been
practicing the art of architecture, demonstrating substantial contributions
to humanity, for over 60 years. By granting him the award this year, the
Pritzker Prize jury recognizes his exceptional architecture as reflected in
over a hundred buildings he has realized, his commitment and his dedication to his country and the communities he has served, his influence as
a teacher, and the outstanding example he has set for professionals and
students around the world throughout his long career.
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Egy korai modern klasszikus
100 – avagy 55 – év után
Otto Wagner életmű-kiállítás és katalógus, Városi Múzeum, Bécs, 03. 15. – 10. 07.
szöveg text:

Kerékgyártó Béla

fotók photos:

Wien Museum

100 éve, 1918. április 11-én hunyt el a századforduló bécsi
és nemzetközi építészetének kiemelkedő alakja, Otto Wagner. Az évforduló adta az alkalmat életmű kiállítása megrendezésére és egy átfogó katalógus elkészítésére.1A kiállítás
helyszíne magától értetődően a Városi Múzeum, hiszen a
fennmaradt Wagner-hagyaték nagy része ott található.2
A kiállítás azért is aktuális, mert az első és utolsó áttekintő kiállításra 55
évvel ezelőtt, 1963-ban került sor. 3 Az akkori, Franz Glück által gondozott, „nagy, tudományosan feldolgozott kiállítás” és az Otto Antonia Graf
által készített műkatalógus a századfordulós építészet (a szecesszió)
és Wagner újrafelfedezését, hagyatéka feldolgozásának megindulását
jelentette. Ma már túl vagyunk a modernizmus, a modern építészet és
a historizmus újraértelmezésén is (ami persze nem jelenti e diskurzusok
lezárhatóságát), a ’60-as évekbelihez hasonlóan mélyreható újrafelfedezésre vagy fordulatra Wagner esetében nemigen számíthatunk. De a
klasszikusok időről-időre való bemutatása fontos abból a szempontból,
hogy a maguk komplexitásában újra megjelenítse, élővé tegye őket a
nyilvánosság számára, és ugyanakkor alkalmat adjon a kutatás állásának
számbavételére és az értékelések felülvizsgálatára is.
Mérföldkövet jelentett a Wagner-kutatásban Otto Antonia Graf 1985ben megjelent, több évtizedes kutatásán alapuló, az egész Wagner életművet átfogó két kötetes inventáriuma, amely a rajzok, tervek, megépült
épületek mellett Wagner szöveges munkáit is tartalmazta. Ezt a munkát folytatták most a kiállítás kurátorai, Andreas Nierhaus és Eva-Maria
Orosz, akik egyben a gyűjtemény kezelői is. Újra megkeresték azokat a
bécsi és nemzetközi – köztük budapesti – intézményeket, amelyeknél
Wagner-anyag található, sőt, magánszemélyektől is kölcsönöztek darabokat. Szisztematikusan feldolgozták, kiegészítették a gyűjteményt,
illetve az azóta eltelt időszak nemzetközi és hazai szakirodalmára támaszkodva újraírták az egyes projektek ismertető szövegeit. Míg Graf
feldolgozása elsősorban dokumentatív jellegű volt, s a rövid ismertető
szövegek mellett a hozzáférhető rajzokat, illetve a Wagner által írt szövegeket (műleírások, pályázati leírások, tanulmányok, szakértői anyagok)
is tartalmazta, a jelenlegi feldolgozás inkább kritikai-értelmező jellegű: a
szakirodalomra támaszkodva miniesszék formájában tekinti át az egyes
projekteket, és előre vagy visszautalva rámutat az összefüggéseikre, az
életműben betöltött helyükre. Ez az inventárium segít elmélyíteni a kiállított rajzok, projektek megértését, azon túl pedig a katalógus első részében található, a bécsi és nemzetközi századfordulós, illetve Wagner-kutatás képviselői által írt tanulmányok is folyamatosan hivatkozni tudnak
a vonatkozó tételekre. Mindezek a kiállítással párhuzamosan megjelent,
vaskos katalógusban találhatók. A Wien Museum nagy kiállításaihoz kapcsolódó katalógusok gyakran nem a kiállítást dokumentálják, hanem annak témájában olyan bővebb és mélyebb megközelítést adnak, amely a
kiállításoktól függetlenül, önállóan is megáll a maga lábán, s hosszabb
időn át haszonnal forgatható. Így van ez a jelen esetben is.
A kiállítás és a katalógus között egyfajta munkamegosztás is érvé-
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a bécsi városi vasút prezentációja, 1898 © Wien Museum

nyesült: míg a katalógus műjegyzéke a kiállítás megalapozása szempontjából is alapvető volt, de a tanulmányokkal együtt az elmélyült tanulmányozást is segíti, a kiállítás a hagyaték és a hozzá kapcsolódó
szemléletes anyagok bemutatása révén inkább a szélesebb közönség
számára való be- és felmutatást szolgálja, még akkor is, ha a kurátori
munka alaposságából következően a széles áttekintésen belül új elemek
és hangsúlyok is megjelennek.
Kiállítható-e az építészet és hogyan? Ezt a kérdést már Wagner is
feltette a Modern építészet c. munkájában. Pályázatokra és kiállításokra
aprólékosan és látványosan kidolgozott (munkatársaival kidolgoztatott)
látványterveivel, a kiállítási termek gondos megtervezésével, staffázsaival, látványos modellekkel, publikációival ő maga korai példáját adta a
médiumok tudatos használatának, mint ahogy korán felfedezte a fotó,
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illetve fotózás jelentőségét is. A mostani kiállítás ezeket az eredményeket
is idézve, mintegy 1000 m 2-en a múzeum egész első emeletét elfoglalja.
12 „tételben” mutatja be Wagner pályáját és munkásságát, az alapvetően
kronológiai renden belül kijelölve a tematikus hangsúlyokat. A mintegy
500 kiállítási darab többségét a rajzok és a tervek jelentik, de mellettük
korabeli, rekonstruált és később készült modellek, makettek, Wagner
saját publikációi, illetve a rá vonatkozó vagy vele kapcsolatba hozható
könyvek, folyóiratok, nyomtatványok, a leveleiből és kései naplójából
vett részletek, személyes tárgyai és általa tervezett bútorok adnak átfogó
és a lehetőségekhez képest érzékletes képet az életműről. Így például
láthatók a Wagnerről és (második) feleségéről készült festmények, ábrázolások, a városi vasút viaduktjáról és szerelvényéről az 1898-as jubileumi kiállításon bemutatott makett vagy a városi vasút vonalait végigkísérő
korlát részlete a szimbolikus nap(raforgó) motívummal. Szintén láthatók
Wagner Secession kiállítására készült staffázsának a rekonstrukciója, eredeti makettek megvalósult, illetve papíron maradt munkákról, A
nagyváros c. kései tanulmányának illusztrációja alapján készített nagy
városrész-makett vagy a modern design úttörő jelentőségű művének,
a Die Zeit újság sürgönyhivatala portáljának – külön, a múzeum fedett
udvarában kiállított – rekonstrukciója.4
Wagner pályája a Ringstrasse kiépítésének idején indult, s vállalkozó magánépítészként jelentős sikereket is elkönyvelhetett, de pályája a
századfordulón, Bécs második városbővítése idején teljesedett ki, ennek
megfelelően az 1890 és 1910 közötti időszak bemutatása foglalja el a
kiállítás döntő részét (2-10. témakör). Pályájának a körülbelül 40 éves
koráig tartó szakaszáról jóval kevesebb információ és dokumentum áll
rendelkezésre a későbbieknél, ami Wagner saját felfogásával is összefügg. Bár nemzetközi pályázatokon is induló magánépítészként, vállalkozó bérházépítőként jelentős sikereket is magáénak tudhatott, 1880ban következett be egy olyan magánéleti, s ezzel is összefüggésben
az alkotói ambíciókban kifejeződő fordulat, amelytől a saját maga érett
korszakát számította. E fordulat nélkül Wagnert valószínűleg a bécsi
historizmus második vonalának karakteres építészeként tartanánk számon, de művészi-alkotói ambíciói, a szerencsétől sem függetlenül, az
1890-es évek „második városépítési hullámában” nyertek nagyarányú
kiteljesedést. (I. A siker megalapozása)
Az áttörés rövid időn belül, s több fontos területen meg. 1893-ban
Wagner a neves német várostervezővel, Josef Stübbennel megosztva
nyerte meg a Bécs város általános rendezésére kiírt pályázatot. Ezzel ös�szefüggésben kapja meg 1894-ben az ekkor létesülő városi vasút hálózata
kiépítésének művészeti felügyeletét, gyakorlatilag a tervezésére vonatkozó megbízást, amely demonstratív terepe lehetett az általa meghirdetett
gyakorlatias iránynak, s a historizáló építészettől való eltávolodásnak.
Jellegében és léptékében ez a projekt a maga 34 állomásépületével és
berendezésével, viaduktjaival, hídjaival és alagútjaival kiemelkedő városépítészeti és építészeti teljesítmény, mai vélemények szerint Wagner egyik
fő műve.5 (II. A város meghódítása) Szintén 1894-ben nyerte el a Művészeti Akadémia egyik váratlanul megüresedett építészprofesszori székét, 6
amely nagyhatású oktató és elméleti munkásságának színtere lett. Már
az akadémiai székfoglalójában, s még inkább a tanítványai számára ös�szeállított, építészeti elveit és tervezési módszerét manifesztumszerűen
összefoglaló Modern építészet c. munkájában szembefordult a historizmussal/historizálással, s egy új művészeti forradalom s vele egy új stílus
eljövetelét hirdette. Ebből már következett a Secession antiakadémikus
lázadásával szembeni szimpátiája, majd csatlakozása a mozgalomhoz.
Ezek az elvi-ideológiai megnyilvánulások és átalakuló tervezési gyakorlata éles megosztottsághoz, valóságos „Kulturkampfhoz” vezettek. Erről
Wagner úgy nyilatkozott, hogy a konzervatív körökkel kiéleződő ellentétek sok megbízástól fosztották meg, és sok társasági kapcsolatában
is törést okoztak. (III. Modern építészet, IV. A Secession mozgalmában)
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A bécsi Postsparkasse pénztárterme. Fotó: Wolfgang Thaler

Hogy mennyire gazdag és összetett volt ez a kapcsolati háló, annak
a kiállítás külön részt szentelt, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy egyelőre
kevéssé feldolgozott területről van szó, ami a megfelelő források hiányából is következik. Ezzel együtt egy szélesebb kontextus figyelembe
vételével ígéretes jövőbeli kutatási téma lehet. (VII. Útitársak)
Amikor Wagner saját megfogalmazása szerint az 1880 körüli Artibus
projektben egy fiatalkori elképzeléséhez tért vissza, az építészet legmagasabb feladatát jelentő reprezentatív vagy szimbolikus középületek
tervezésére szóló ambíciójának adott kifejezést. A 90-es évek második
felében és a 20. század első évtizedében több ízben is kísérletet tett
arra, hogy az általa képviselt modern építészetet megfelelő súlyú középülettel reprezentálja a nyilvánosságban.
Erre irányultak a császári palota ekkor zajló továbbépítésére, illetve
a kapucinusok templomának és a császári ház abban helyet kapó kriptájának átépítésére kidolgozott tervei. Ezek jól mutatják a korabeli bécsi
nyilvánosság és Wagner hozzá való viszonyának kettősségét: miközben
lázadt az akadémikus körök ellen, és a modern nagyváros tömeges igényeinek megfogalmazására törekedett, az udvar reprezentációját és az
uralkodó kultuszát szinte egész pályáján kiemelt feladatnak tekintette.
(V. Birodalmi projektek)
Ezek a törekvései éppoly kevéssé jártak sikerrel, mint a Karlsplatzon
megépítendő Városi Múzeum megvalósításáért folytatott évtizedes küzdelme. Bár a pályázatokat megnyerte, sőt a megbízást is megkapta, a
különböző oldalakról érkező heves ellenkezés hatására a városvezetés
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A Köstlergasse 3 szám alatti Wagner-ház fürdőszobája, 1899. Fotó: Peter Kainz © magángyűjtemény

végül mégsem merte vállalni a megvalósítást. Pedig a Karlsplatz és környéke Wagner szívügye volt, ahová az idők során sok különböző tervet
készített. (VI. Harc a Karlsplatz körül)
Megépült viszont a huszadik század első évtizedében két legismertebb épülete, amelyek összegző és a korai modern építészet klasszikus
műveinek számítanak: a steinhofi pszichiátriai klinika együttes számára létesült temploma (1902-1904) és a belvárosi, a főhomlokzatával a
Ringstrassére néző Postatakarékpénztár épülete (1903-1910).Wagner
számára, mint ezt nem sokkal korábban (1898) a modern templomépítészetről írt tanulmányában megfogalmazta, továbbra is a templomépítés
jelentette a legmagasabb rendű feladatot, amelyet meg szeretett volna
szabadítani a hozzá szinte automatikusan kapcsolódó konzervatív allúzióktól, és bebizonyítani, hogy a modern építészet eszközeivel adekvát kortárs válasz adható rá. Tervét ugyan heves ellenállás fogadta az
illetékes alsó-ausztriai parlamentben, de végül a tartományi bizottság
referensének hathatós támogatásával sikerült megvalósítania. Mind az
említett tanulmányában, mind pedig a steinhofi templom műleírásában
kevésbé a szakrális, mint inkább a gyakorlati-hasznossági szempontokat
állította előtérbe, miközben az épület az építészeti hagyomány különböző elemeinek gazdag ötvözetével és integratív felhasználásával messze
túl is emelkedik ezeken. Ezzel szemben a Postsparkasse Ringre néző
épülete a modern irodaépület típusát képviseli, s ugyanakkor híres bazilikális tere nem mentes a szakrális allúzióktól. (VIII. Am Steinhof, X. A
Postatakarékpénztár)
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A kései munkák közül szintén kiemelkedik az amerikai felkérésre írt
nagyváros-tanulmánya (1911), amely az egész pályáját végigkísérő városépítészeti projektek és koncepciók sorába tartozik. Ebben, extrapolálva a 19. század utolsó évtizedeinek és a századfordulónak a gyors ütemű
városnövekedését, a korlátlanul növekvő város koncepcióját fogalmazta meg. Bár a modell általános igényű, a helyszín egyértelműen Bécs,
amelyet Wagner a következő évtizedekben négymilliós metropoliszként
vizionált. A kör- és sugárirányú utak hálója által meghatározott városi
struktúrán belül elhelyezkedő városrészek jellegzetes épülettípusának a
soklakásos bérházat tartotta, amelynek tömegességét és monotóniáját
az építészeti megformálás, illetve a negyedek központjának reprezentatív
kialakítása volt hivatott oldani. (IX. A korlátlanul növekvő város)
Életének utolsó éveit a világháború nélkülözései, 18 évvel fiatalabb,
imádott feleségének elvesztése, és egy súlyos betegség is beárnyékolta, de a megvalósítás csekély valószínűsége mellett töretlenül folytatta
tervező munkáját, még halála előtt nem sokkal is utolsó bérházterve
számára próbált telket szerezni. (XI. A háború idején)
A kiállítás utolsó része Wagner, illetve a wagneri mű utóéletével foglalkozik (XII. Bécs Wagner után). Bár a 20-as évek „vörös Bécsében” új
problémák kerültek előtérbe, a tömeges és nagyvárosi megatömbök, a
Hofok építészetére hatással voltak Wagner városépítészeti elvei, s azt
ezt képviselő, a mesteriskolájából kikerült tanítványok jelentős szerepet
játszottak a Hofok építészetében.
A következő évtizedek a századforduló és Wagner építészetének háttérbe szorulását, jelentették. Az újrafelfedezés a 60-as évektől indult el
– aminek fontos állomása volt az ismertetés elején említett 1963-as kiállítás –, és az 1970-es és főleg a 1980-as években szélesedett ki, amikor
az 1900 körüli Bécs kultúrájának és építészetének újraértékelése – sőt
divatja - nemzetközi szinten is kibontakozott. 7 Míg a 70-es években még
az építészhallgatók alulról szerveződő tiltakozó akciójára volt szükség a
híres karlsplatzi Stadtbahn pavilonok megmentésére, a következő évtizedekben Wagner elismert és védett klasszikussá vált. Az említett századelős fő műveket műemléki alapossággal újították fel. Paradox fejlemény,
hogy ezen építészettörténeti jelentőségű ikonikus épületek léte ma mégis bizonytalanná vált: a steinhofi klinikum-együttes elvesztette eredeti
funkcióját, és az újrahasznosítás egyelőre bizonytalan, ami befolyásolja
a templom jövőjét is. A Postatakarékpénztár intézményét és épületét
egy évtizede átvette a Bawag P. S. K., amely most új központba költözik. A műemléki épületet egy ingatlanfejlesztő cég vette meg, amelynek
egyelőre homályos elképzelései vannak a hasznosításról (irodaház, hotel,
sőt lakások kialakítása is felmerültek az elképzelések között), az épület
védelme és a majdani hozzáférése a közönség számára kérdésessé vált.
*
A katalógus két nagy részre tagozódik, a már említett teljes körű
kommentált műkatalógusra, és a nem kevesebb, mint 19, bécsi és nemzetközi kutató által írt tanulmányra. Az arányosságot biztosítandó, a szerkesztők feszesre szabták a kereteket. Egy-egy szövegre hat vagy nyolc
oldal jut, az illusztrációkat és a lábjegyzeteket is beleértve. A katalógus
két nagy tömbjét a Wagner fontos munkáit mai állapotukban bemutató
színes fotósorozat köti össze.
A tanulmányok széles perspektívában nyújtanak áttekintést Wagner
korabeli fogadtatásáról, hatásáról, utóéletéről, városépítészeti felfogásáról, építészeti és iparművészeti munkásságának különböző vonatkozásairól. A fő vonulatot azok az értelmezések jelentik, amelyek Wagner önértelmezését is követve, belső perspektívából közelítenek életművéhez,
és a historizmust meghaladó, (kora) modern építész úttörő és korszakalkotó jelentőségét hangsúlyozzák, helyenként apologetikus felhangokkal.
Ezekhez néhány olyan tanulmány csatlakozik, amelyek főként az életmű
kései periódusát érintő kritikát fogalmaznak meg. A szakirodalom aktuá-
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lis állásának megfelelő áttekintések mellett a tanulmányok új hangsúlyokat is kijelölnek az eddigi kutatásokhoz képest, vagy eddigi elhanyagolt
területeket tárgyalnak. Így mindjárt a két kurátoré, akik közül Andreas
Nierhaus a Wagner-hagyatékkal való „testközeli”, intenzív foglalkozás
tapasztalatai alapján Wagner újszerű médiumhasználatát, az építészet
mediális konstrukcióját elemzi. 8 A múzeum bútor- és alkalmazott művészetek gyűjteményét vezető Eva-Maria Orosz Wagner iparművészeti,
tárgytervező és belsőépítészeti munkásságát elméleti reflexióinak és
tervezői gyakorlatának egymásra vonatkoztatásával elemzi, ami azért
is fontos megközelítésmód, mert Wagner maga is hangsúlyozta a tradicionális tekintélyek összeomlása után a modern nyilvánosságban való
fellépés fontosságát, amelyet ő tanulmányok, műleírások és bizottsági
állásfoglalások formájában tett meg.9
Wagner fogadtatásával kapcsolatban kiemelem Ian Boyd White nemzetközi hatásokat számbavevő tanulmányát, amely a befogadó közeg
sajátosságai szerint tesz különbséget az inkább a műszaki-szerkezeti
újításokra figyelő francia és az inkább stíluskritikai, illetve városépítészeti
kérdésekre figyelő német recepció között. Kitér az orosz és amerikai
hatásra és fogadtatásra is. A mi szempontunkból külön is érdekes Wagner korabeli fogadtatásának tárgyalása a Monarchiában, s ezen belül
elsősorban Prágában és Budapesten. Michaela Marek tanulmánya a magyar vonatkozások közül csak Lechner szerepét tárgyalja, Medgyaszay
vagy Vágó említés nélkül marad, mint ahogy a két mester körének a
20. század első évtizedének második felétől megfigyelhető, személyes
kapcsolatokban is testet öltő közeledése is.
Wagner városépítészeti felfogását Wolfgang Sonne széles nemzetközi összefüggésben elemzi. Wagnernek a nagyvárost és esztétikai
formálását előtérbe helyező felfogását szembeállítja Sitte kisvárosiasfestői hatásokat hangsúlyozó esztétikájával, illetve Howard kertvároskoncepciójának vidékiességével. Sonne Wagner nagyvárosi építőművészetét összekötő kapocsnak látja a Ringstrasse és a „vörös Bécs” (a
Heinrichhof és a Reumannhof) között. Werner Michael Schwarz szerint
viszont Wagner 90-es évekbeli esztétizáló felfogását a kései korszakát
reprezentáció 1911-es tanulmányban inkább a gazdasági, szociológiai
és politikai szempontok előtérbe helyezése jellemzi. Értelmezése némileg túl rövidre zárja Wagner pozícióját, amikor a lakáskérdés reformjára
vonatkozó nézeteit „a háztulajdonosok, az építtetők és az építészek”
érdekszövetsége képviseletének tudja be. A „vörös Bécs” építészetéről
immár klasszikussá vált nagymonográfiát 10 publikáló Eve Blau a Wagner-iskola képviselőinek az időszak építészetében játszott jelentős szerepét vizsgálja. A „vörös Bécs” építészei nem kaptak világos építészeti
programot a megbízó szociáldemokratáktól, azt nekik kellett tipológiailag és városépítészetileg kifejleszteniük. Lényeges szerepet játszott
ebben Wagner pedagógiája, illetve építészeti gyakorlata. Az előbbivel
kapcsolatban Blau arra utal, hogy Wagner mesteriskolájában az első két
évben a tervezési feladatok kifejezetten kortárs épülettípusok – lakóház
és középület – tervezésére vonatkoztak, az építészeti gyakorlatával kapcsolatban pedig a Stadtbahn projekt átfogó városépítészeti jelentőségére
hivatkozik, amely az iskola növendékeinek is fontos gyakorló terepéül
szolgált. Ebből következett a Hofok építészetének gazdag téri differenciáltsága nyilvános, magán és közösségi jellegű terek szerint, illetve a
környezetüket szervező szerepük.
Építészeti vonatkozásban a tanulmányok elsősorban a szerkezetek
és az anyagok formálásbeli kérdéseivel foglalkoznak. A Wagner-kutatás
bécsi doyenje, Peter Haiko immár klasszikusnak számító tanulmánya a
Postsparkasse „funkcionális ornamentikáját” a wagneri építészet elveinek
szintéziseként tárgyalja. E tanulmány fontos kiegészítését jelenti, hogy az
épület 2000-es évek közepén elvégzett felújítása kapcsán végérvényesen
eldőlni látszik a márványlapokat rögzítő csapszegek szerepének kérdése. Mint Michaela Tomaselli és Thomas Hasler rajzokkal dokumentált
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A bécsi városi vasút főpavilonjának Császárterme, 1899. Foto: Wolfgang Thaler

tanulmánya mutatja, a csapszegek funkcionális-rögzítő szerepet is betöltöttek, nemcsak utaltak erre. Moravánszky Ákos Wagner anyaghasználatáról, illetve az anyaghasználat és a nagyvárosi építészet összefüggéséről szóló tanulmányában kiemeli azt az ellentmondást, amely Wagner
folyamatos, új és új anyagokkal és szerkezetekkel kísérletező attitűdje és
az állandóságra, „örökérvényűségre”, az eredeti kialakításnak megfelelő
makulátlan megjelenésre vonatkozó igénye között feszült.11
A hézagpótló tanulmányok között említhető Leo Schubertnek a wagneri bérházépítészet alapvető jellemzőit tárgyaló írása. Tekintettel a bérházak mennyiségi és koncepcionális jelentőségére a wagneri életműben,
tulajdonképpen meglepő, mennyire alultárgyalt területről van szó a Wagner-irodalomban. Külön tanulmány íródott Wagner eddig kevés figyelmet
kapott textíliáiról is (Angela Völker).
A kritikai hangok elsősorban a kései Wagner és a Wagnerschule
korszerűségét érintik, és azt a kérdést vetik fel, hogy meddig terjedt a
wagneri építészeti paradigma érvényessége. Marco Pogačnik a barokk
századfordulón, elsősorban a művészettörténetben zajló konstrukcióját elemzi, és úgy véli, hogy Wagner nem tudott kilépni a 19. századi
optimista haladáshit által vezérelt modernizmusából, és így nem tudott
érzékenyen reagálni az 1910 körül jelentkező törekvésekre, amelyek a
történeti hagyománnyal való folytonosságra törekedtek. 12 Pogačnikkal,
illetve a túlideologizáltnak ítélt korabeli stílus- és formaközpontú diskurzussal szemben Otto Kapfinger azokat az új, nagyvárosi épület- és
intézménytípusokat gyűjtötte össze és elemezte, amelyeket a (vasbeton)
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Wagner iskola – a mester egyéniségének és életútjának megfelelően – „a
modernség versus hagyomány, eredetiség versus epigonizmus, realizmus versus idealizmus, lázadó attidűd és konformizmus ellentmondásos
feszültségterében” értelmezendő. Hogy ez változó értékhangsúlyokkal
történhet, példázza Vybiral és Eve Blau értelmezésének különbsége is.
Összességében alapos előkészítés után valóban gazdag és átfogó
kiállítás, valamint egy alapforrásként is használható katalógus született.
Ha nem is szabnak teljesen új irányt a mára már kialakult Otto Wagnerértelmezés és értékelés számára, újra a nyilvános érdeklődés előterébe állítják ezt a komplex, a maga ellentmondásosságában bonyolult és
termékeny életművet, és gazdag anyagot és szempontokat kínálnak a
továbbgondolásra és a kutatások számára is.

——
https://www.wienmuseum.at/de/aktuelle-ausstellungen/ansicht/otto-wagner.html. Katalógus:
Andreas Nierhaus – Eva-Maria Orosz (szerk.): Otto Wagner. Wien Museum, Residenz Verlag
2018. 543 oldal.
2
E gyűjtemény jelentős részét közvetlenül Wagner halála után vásárolta meg Bécs városa.
A hagyaték nagyobb része azonban a családnál maradt, s később szétszóródott, illetve
elkallódott. Így a levelezés nagy része, a teljes fotó- és mintagyűjtemény, a Wagner
birtokában lévő könyvek és folyóiratok (vö. katalógus, 13).
3
A kiállításról annak idején – ha némi késéssel is – beszámolt Vámos Ferenc a
Művészettörténeti Értesítőben (XV. évf., 1966/1, 63-65.)
4
A rekonstrukciót a mából visszatekintve szintén mérföldkőnek számító 1985-ös Traum und
Wirklichkeit (Álom és valóság) című kiállításra készítette el Adolf Krischanitz és Otto Kapfinger.
5
Ezt megerősítendő az évfordulóra külön kötet is készült a Stadtbahn tervezéséről és
létesítményeiről: Alfred Fogarassy (szerk.): Otto Wagner Die Wiener Stadtbahn. Hatje Cantz 2017.
6
A két építészeti professzúra hagyományosan az antik, illetve a reneszánsz építészet oktatásának
volt fenntartva. Wagner az utóbbit kapta meg.
7
A recepciós hullám kiemelkedő, nagy hatású munkája az amerikai történész, Carl E. Schorske
60-as évek elejétől írt tanulmányainak 1979-es kötetbe foglalása (Fin de Siècle Vienna.
Politics and Culture – magyarul: Bécsi századvég. Politikai és kultúra. Helikon Kiadó, 1998).
	Részben ez a munka ösztönözte Hanák Péter kutatásait is, amelyek összegyűjtve A Kert és a
Műhely címmel jelentek meg (Balassi Kiadó 1999, második, bővített kiadás).
8
„Az ’építészetet’ [Wagner] a 19. század társadalmi, gazdasági és műszaki átalakulását
követve egy mindinkább kitáguló diszkurzív térként értelmezte, amely rajzokat, épületeket,
nyelvet, szövegeket, fotográfiákat, reprodukciókat, publikációkat vagy kiállításokat egyaránt
magában foglalta.” (44)
9
Ezen a ponton megemlítendő, hogy a műkatalógusban önálló részben szerepelnek Wagner
iparművészeti munkái, amely újdonságot jelent Graf műjegyzékéhez képest.
10
The Architectue of Red Vienna 1919-1934. The MIT Press 1999 (németül: Rotes Wien:
Architektur 1919-1934: Stadt-Raum-Politik. Birkhäuser Verlag 2014)
11
A tanulmány Moravánszky nemrég németül és angolul megjelent Stoffwechsel.
Materialverwandlung in der Architektur c. könyvének (Birkhäuser Verlag 2017)
kiegészítéseként is olvasható.
12
„…figyelmen kívül hagyott egy olyan fordulatot, amely abban az időben minden európai
nagyvárosban érezhetővé vált. Mind hangosabb lett azok hangja, akik az építészet szorosabb
kapcsolatáért szálltak síkra a történeti építési hagyománnyal, és a technikát, a haladást és az
ipart tették felelőssé a gyorsan növekvő nagyvárosok áldatlan állapotáért.” (114)
1

A Die Zeit iroda portálja, 1902 (rekonstrukció, 1985) © Wien Museum

szerkezetépítés és a vele összekapcsolódó új térformálási lehetőségek
és gazdag funkcionális kialakítás jellemeztek. Ezekhez képest szerinte a
kései Wagner vas és beton jelentőségét hangsúlyozó felfogása, de csak
korlátozott mértékben felhasználó gyakorlata és a hagyományos téglafalazáshoz való ragaszkodása kevésbé számítottak innovatívnak. Polemikusan szembeállítja egymással az (ön)propagálókat és a megvalósítás
részleteire összpontosító építőket, a Wagner-iskola „káderneveldéjét”
és a Műegyetem műszaki és szerkezeti képzését, a Der Architekt c.
folyóiratot, mint a wagneri modernség és a Wagner-iskola agitatív szócsövét és a hetente megjelenő Bautechniker gyakorlatias szakszerűségét. Jindrich Vybiral tanulmánya a Wagner-iskola átütő hatását jelentős
részben szintén a mítoszteremtő „propagandisztikus önbemutatásnak”
tulajdonítja, míg a „valóságban” a diákok túlságosan Wagner személyes
bűvkörében maradtak, s inkább a mester stílusának imitációival, mint
önálló alkotóerejükkel tűntek ki. Ennek okát Vybiral Wagner pedagógiai
programjának ellentmondásosságában véli felfedezni: miközben Wagner
szembeszállt az akadémiai hagyománnyal és a modern élet funkcionális
igényeinek kielégítését hirdette, továbbra is a Beaux Arts hagyomány
követője maradt, aki a művészi oldal elitisztikus előtérbe helyezésével
hierarchikus különbséget tett az építészeti feladatok között (a magasabbrendűeket a művészeti feladatok közé sorolva), és azok rajzi-látványszerű
kidolgozására fektette a hangsúlyt. „A szerkezeti és anyagi kísérletek, az
integratív tervezés és a társadalmi folyamatok szervezése meghaladta a
műtermi tanítás lehetőségeit” – állapítja meg Vybiral –, s úgy véli, hogy a
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An Early Modernist Classic 100 – or 55 – Years Later
Otto Wagner’s Oeuvre Exhibition and Catalogue,
Municipal Museum, Vienna
Just 100 years ago, on April 11th, 1918 Otto Wagner, an outstanding figure
of fin-de-siècle Viennese and international architecture died. This anniversary was the occasion to organise his oeuvre exhibition as well as to edit
a comprehensive catalogue. The venue of the exhibition is the Municipal
Museum in Vienna, as the majority of Wagner’s heritage is treasured there.
As of today, we are well over Modernism, the reinterpretation of modernist architecture and historicism, and one can hardly expect yet another
rediscovery or turn as deeply running as it happened back in the 1960s in
Wagner’s case. However, it is important to present classic architects from
time to time so that they can be viewed in their complexity, made to be
alive for the public as well as to provide an occasion to survey the presentday results of science and a revise their assessments.
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Hofer Miklós: A budapesti Nemzeti Színház terve, 1965

SOS Brutalizmus
AzW Bécs, 05. 03. – 08. 06.
szöveg text:

Branczik Márta

A Deutsches Architekturmuseum SOS Brutalizmus című kiállítása (lásd MÉ 2018/1) április elején bezárt, és Frankfurt
után most hozzánk jóval közelebb, Bécsben az Architekturzentrum Wien-ben látható - ezúttal osztrák anyaggal kiegészítve. Ez az apropója annak, hogy részletesebben is
visszatérjünk a témára.
Sokan sokféleképpen értelmezik a brutalizmust. Az 1950-es években,
Angliából indult stílus vagy inkább eleinte építési mód, nehezen megfogható, különféle tulajdonságait nehéz közös nevezőre hozni. Reiner
Banham a hatvanas években megjelent könyvében 1 az őszinte anyagszerűséget és az etikus építést tartotta kiemelendőnek, a RIBA fogalommagyarázata öt pontban foglalja össze a stílus jellemzőit (nyers felületek,
szokatlan formák, súlyosnak ható anyagok, hatalmas zárt tömegek, az
épület többi eleméhez képest kisméretű ablakok). Az elmúlt tíz évben a
háború utáni építészetnek ez az irányzata az érdeklődés előterébe került,
egyre több kiállítás mutatta be a brutalizmus egy-egy szeletét, nem csak
Angliában, de maga az AzW is foglalkozott már a témával: 2012-ben a
szovjet utódállamok meghökkentő brutalista épületeit mutatta be, Sowjetmoderne 1955–1991 címmel.2 Ugyanebben az évben Berlinben a WüstenrotStiftung támogatásával rendezték meg a Brutalism. Architecture of
Everyday Culture, Poetry and Theory című konferenciát.3
Nem véletlenül izgatja ennyire a brutalizmus az építészeteket és építészettörténészeket, hiszen ezzel párhuzamosan a kortárs építészetben
is megjelent számtalan olyan épület, ami a brutalizmus egy vagy több
vonását mutatja. Ezekben az években készültek a londoni Tate Modern
bővítésének (Herzog& de Meuron) vagy a portói Casa da Musica tömbjének tervei (Rem Koolhaas, OMA), és a sort még folytathatnánk. De
egyáltalán nem csak az építészet berkein belül terelődött a figyelem a
brutalizmusra. Egyre több egyszerű városlakó figyelt fel a különleges
épületekre, fotózták, blogokon gyűjtötték az épületeket, Instagram oldalakat hoztak létre, eközben szenvedélyes, és a klasszikus építészettörténet által moderálatlan viták folytak arról, hogy vajon imádjuk vagy
utáljuk ezeket a monstrumokat. A brutalizmus szélesebb tematizálását
emellett az is sürgette, hogy anyagi és társadalmi avulásuk miatt sok
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épület bontása került napirendre – vannak olyan boldogabb vidékek,
ahol az ilyesmi heves társadalmi viták kiváltója lehet.
Ebben a helyzetben hozta létre 2015-ben a DAM, a WüstenrotStiftung és az uncube magazin az #SOSBRUTALISM oldalt, amelyik minden,
most éppen fontos közösségi platformon (Twitter, Facebook, Instagram,
Tumblr, Pinterest) egyre növekvő adatbázisként működik, jelenleg 1130
épület szerepelt benne. Az SOS Brutalismus kiállítás az adatbázisra épülve született meg, és éppen ebből a szempontból jelent valami egészen
újat: nem az elmélet, a teoretizáló megközelítés oldaláról fordul a téma
felé, hanem, ahogy a cím is mutatja, a figyelemfelkeltés, védelem, örökségmegőrzés közösségi irányából. A kiindulópont a közösségi média
világában már létező társadalmi figyelem és összegyűjtött „emlékanyag”
volt, nem pedig az akadémikus kutatás eredményei. Ezzel a háttérrel válik érthetővé a kiállítás néhány hiányossága:a DAM kurátora nem bonyolítja túl az értelmezést, egyetlen szempontra koncentrál, a brutalizmus
fő jellemzőjének a nyersbeton felületeket tartja: brutalista minden, ami
nyersbeton. A kiállítás néhány, a stílus szempontjából kiemelt fogalom
(beton, templomépítészet, kampány, Le Corbusier) köré épülő panel mellett, alapvetően régiók szerinti tagolásban mutatja be a brutalista építészet kiemelkedő darabjait az izlandi Reykjavíktól a pakisztáni Karacsiig.
Ez a topografikus feldolgozás mindennél jobban demonstrálja azt a tényt,
milyen széleskörű, a világ minden pontján feltűnő építészeti jelenségről
van szó. Egyben ki is iktatja szótárából az olyan félreérthető kifejezéseket, mint a szovjetmodern, ami nem előképekhez, hasonlóságokhoz,
hanem politikai berendezkedéshez köti egy épület stílusát.
Kár, hogy maga a motívumok hasonlóságán alapuló párhuzamok, az
előképek összekapcsolása direkt módon csak egyetlen panelen jelenik
meg, a La Tourette kolostor (Le Corbusier, 1953–59) által inspirált épületek, mint például a bostoni városháza (Kallmann McKinnell & Knowles és Campbell, Aldrich & Nulty, 1962–1968) megidézésével. Éppen
ez a szemlélet, a stíluson belüli fő vonalak felfedezése vihetné tovább
a kiállítást az építészettörténeti megismerés felé. (A kiállítás közösségi
jellegének vetületeit jól illusztrálja, hogy még a frankfurti kiállítás idején
egy instagrammertől érkezett ennek az épülettípusnak egy újabb, történetesen isztambuli példája.)
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Günther Domenig és Eilfried Huth:Osterkirche, Oberwart/felsőőr, 1969

Magukat az épületeket 10-12 szendvics szerkezetű kartonpanel installációra felvitt fotókon láthatjuk, sajnos alaprajz nélkül, esetenként rövid
szövegek kíséretében. Ugyanilyen anyagból készültek a 4-5 legjelentősebbnek ítélt épületet bemutató, nagyméretű modellek is. Bár utazó kiállításnál érthető a könnyű anyagok használata, ez ebben az esetben, mivel az anyagszerűség központi szerepet játszik a brutalizmusban, mégis
zavaró. További kisebb, de betonból öntött modellek próbálják ellensúlyozni a kartonmodellek keltette disszonanciát, kevés sikerrel. A kiállítás
kapcsán is feltehetjük a kérdést: hogyan interpretálható hitelesen az
építészet? Ez a brutalizmus esetében szélsőségesen nehéz, mivel ebben
a stílusban a monumentalitás és az anyagszerűség is jelentős szerepet
kapott, és kiállítási körülmények között mindkettő nehezen visszaadható.
A projekt azonban korántsem csak egy kiállítás, sokkal többet vállal
annál: a weboldal léte az épületpéldák bővülését és a további folyamatos
jelenlétet biztosítja, hiszen nem csak az épületek bemutatása a cél, de
megóvásuk is. Itt egy pillanatra érdemes kitérni a projekt támogatójára, a
Wüstenrot Stiftungra. Ez a közel százéves szervezet, Németország egyik
legnagyobb független egyesülete a kulturális és épített örökség megőrzésével és gondozásával foglalkozik, oktatási, tudományos és műemlékvédelmi projekteket támogat. Támogatója volt a 2012-es berlini brutalizmus
konferenciának is, de az #SOSBRUTALISM weboldal és kiállítás finanszírozásában is jelentős részt vállalt. Nem véletlen a műemlékvédelem említése
a brutalizmussal kapcsolatban: míg valóban heves viták folynak az egyes
épületek fennmaradása körül, Angliában és Németországban a legfontosabb brutalista épületek már védettséget kaptak. Néha persze ez is kevés, ahogy Alison and Peter Smithson legfontosabb művének, a korábban
védettség alatt álló Robin Hood Gardens 2017-es lebontása jelzi, és nem
vigasz az sem, hogy az épület egy szekciója a V&A műtárgyává avanzsált.
A brutalista épületek veszélyeztetettsége nem csak a negatív recepcióval, az anyagi avulásukkal függ össze, hanem a társadalmi változásokkal, a jóléti állam utópiájának szertefoszlásával is. Ennek a háttérnek
a részletesebb felvázolását, a stílus kritikai elemzését persze nem várhatjuk ettől a kiállítástól, ahogy arra sem itt kapjuk meg a választ, melyek
a brutalizmus jellemzői, hozott-e ez a stílus az alaprajzok, térszervezés
vonatkozásában valami újat. Ezeknek a kérdéseknek és a rájuk reflektáló
tanulmányoknak a két részből álló katalógus ad helyet. A kiadvány egyik
része egyes épületek részletesebb alaposabb bemutatására vállalkozott,
illetve általánosabb tanulmányokat közöl. A kötet mellékleteként adták ki
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Elekes Keve István: A salgótarjáni üveggyár edzőterme, 1968

a 2012-ben Berlinben tartott szimpózium egyes előadásainak szövegét.
A Frankfurtból érkezett kiállítást nem csak katalógus egészíti ki, a bécsi építészeti központ felhasználta az apropót az osztrák brutalista építészet teljesebb megmutatására. A számtalan példa közül kiválasztották
a tíz legfontosabb osztrák épületet, és az AzW szokásos igényességével
feldolgozva, lehetőség szerint eredeti tervekkel, projekt-füzetekkel, részletes dokumentációval, esetenként makettel mutatják be őket, túllépve
az eredeti kiállítás fotó-plakát jellegén. Persze, még jobb eredetiben
megnézni ezeket az épületeket, közel van a magyar határhoz a burgenland-felsőőri Osterkirche, (Günther Domenig, Eilfried Huth 1966–1969)
vagy Bécs egyik külső, Hietzing nevű kerületében a Szentháromság, más
néven Wotruba-templom (Fritz Wotruba, Fritz G. Mayr), nem messze
tőle Johann Pleyer kolostorépülete. Az ismert angol brutalizmus kultusz/
divat mellett arra ritkábban fordul a figyelem, milyen sok épület született
ebben a stílusban a velünk szomszédos Ausztriában.
Az osztrák válogatás nyomán azonnal felvetődik bennünk, vannak-e
magyar építészek a történetben? Nyilvánvalóan Goldfinger Ernő megkerülhetetlen ebből a szempontból, a hozzá kapcsolódó sztorik a kiállítás
populáris hangsúlyát is erősítik. De hasonlóan fontos Breuer Marcell is,
az adatbázisban összesen tizenegy épülete szerepel, természetesen egy
sem Magyarországon áll.
Ha a kiállításban nem is, az #SOSBRUTALISM adatbázisában van
néhány itthoni épület. Pedig, noha a szakirodalom nem nagyon emlegette a brutalizmust, a hatvanas évekre már nem csak az Angliában
járt magyar tervező építészeket foglalkoztatta az irányzat: „Immár egy
évtizede, hogy nemcsak folyóiratok tanulmányaiban fedezzük fel egyre sűrűbben a rejtélyes »NewBrutalism« angol kifejezést, hanem mind
többször halljuk építészeti vitáinkon, hivatali beszélgetéseinkben” – írja
Nagy Elemér 1968-ban. 4
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rossz példák, de közös bennük az, hogy az építészettörténeti megítélés
szinte semmilyen befolyással nem bír az épület megmaradására vagy
elbontására, hiszen legtöbbjük számára (gyakran politikai, máskor anyagi
okból) nem sikerült műemléki védettséget kiharcolni.
Hofer Nemzeti Színháza végül fel sem épült, a salgótarjáni üveggyár
üzemi bejáratának (hiába kapott érte tervezője 1969-ben Ybl díjat, hiába
szerepelt az épület a Magyar Építőművészet címlapján is), ma már nyoma
sincs. A budafoki lakótelep (ugyancsak címlapot kapott, tervezője pedig
Ybl-díjat) toronyépületeit vidám-tarkára szigetelték, ügyet sem vetve az
eredeti felületek megtartására. A Szabó János (DTV, 1966) tervei szerint
felépült debreceni urnacsarnok is a szigetelésnek esett áldozatul, a felújítás során teljesen elveszítve karakterét. Jánossy György 1965-ben az
Ybl-díj I. fokozatát kapta a Karancs Szálló tervezésért. Ma a szálló elpusztított belső tereivel, funkció nélkül – üresen áll. Talán csak a jósorsnak vagy a fenntartónak, az épület elhelyezkedésének köszönhetjük, hogy
Zalotay szputnyikmegfigyelő épületszobra, bár nem védett, de eredeti
állapotában látható, sőt látogatható is! Kivételes példa a Radelkis-üzem:
mint szövetkezeti beruházás, építésekor is különlegesen jó helyzetben
volt, új tulajdonosai is értő módon bántak vele. 1995-2002 között az Ericsson cég tulajdonában volt, ekkor a HAP Tervezőiroda (Winkler Barnabás) tervei szerint belül átalakították, homlokzati betonfelületét felújították.
Az SOSBRUTALISM projekt weboldala és az augusztusig Bécsben
látható kiállítás jó alkalom arra, hogy más szemmel tekintsünk a magyarországi brutalista épületekre, még időben felismerjük értékeiket.
SOS Brutalismus - Rettet die Betonmonster! Architekturzentrum Wien –
Museumquartier. 2018. 08. 06-ig. Kurátorok: Oliver Elser/DAM; az osztrák
brutalista épületeket bemutató rész: Sonja Pisarik/Az W
Katalógus: SOS BRUTALISM - A Global Survey. szerk. Oliver Elser, Philip
Kurz, Peter Cachola Schmal, Park Books, 2017
Zalotay Elemér: Szputnyikmegfigyelő, Szombathely, 1968. Fotó: U. Nagy Gábor

A stílus jellemzői már az 1960-as évek elejétől jelen voltak a magyar
építészetben, pályázati tervekben és megépült épületekben egyaránt. Az
egyik első példa az újfajta betonhasználatra a Jánossy György és Walkó
Zoltán által tervezett, 1962-ben épült Római-parti Lido Szálló és csónakház egyes épületein figyelhető meg. Ezzel majdnem egyidőben, 1963-ban
készült el a salgótarjáni Karancs szálló. Bár a tervezők (Jánossy György
és Hrecska József) alapvetően kubisztikus formákból építkeztek, a brutalista stílusra utalnak a konzolos kilépéssel erőteljesen hangsúlyozott
tartógerendák, a végfalon megjelenő geometrikus vasbeton plasztika, az
alépítmény nyersbeton homlokzata. Szintén említeni kell Jánossy Karcagon és Kazincbarcikán 1963–1969 között megépült kórházépületeit és az
1966-ban tervezett budapesti lakóházát (I. Gyorskocsi utca 22-24), utóbbin a brutalizmus olyan, széles körben elterjedt elemeit alkalmazza, mint
a többszörösen tört karú, tömör mellvédű, külső lépcső vagy a vasbetonfödém horizontális hangsúlya. Az évtized közepén született Hofer Miklósnak a késői Le Corbusier hatását mutató Nemzeti Színház pályaterve,
ami valóban ikonikus kulturális épület lehetett volna. 1967-re épült fel a
budafoki lakótelepen három csúszózsalus eljárással készült különleges
lakótorony-szerű kísérleti ház, Tenke Tibor tervei alapján. Zalotay Elemér
expresszív, szobor hatású szputnyikfigyelő állomása 1968-ban készült el
(ELTE Gothard Obszervatórium, Szombathely). A hatvanas évek végén
épült Elekes Keve István tervei szerint a salgótarjáni üveggyár edzőüzemének bejárata, pár évvel később a korszak egyik emblematikus épülete a Radelkis szövetkezet óbudai központja, Csikvári Antal munkája.
	És mi történt ezekkel az egykor címlapra került épületekkel? Van-e
okunk vészjelzést leadni? Ha még Nyugat-Európában és Amerikában is –
ahol a brutalista épületek egy pozitívabb társadalmi korszak emlékei – ki
vannak téve a közönség utálatának, mi lehet a helyzet Magyarországon,
ahol születésük időpontja diktatórikus korhoz kötődik? Vannak jó és
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	Reyner Banham: Brutalismus in der Architektur. Ethikoder Ästhetik? Stuttgart 1966.
Hogy csak néhány további példát említsünk: az OMA kiállítása a 2012-es Velencei Biennálén
szintén érintett brutalista épületeket (Public Works, Architecture by Civil Servants / OMA,
Venice Biennale 2012), ugyanitt a jelenlegi főkurátor Ezüst oroszlánnal jutalmazott kiállítása
Paulo Mendes Da Rocha munkáit mutatta be Architecture as New Geography címmel. A RIBA
The Brutalist Playground című 2015-ös kiállítását London után több városban is bemutatták.
3
	International Symposium, Akademie der Künste, Berlin 2012. http://www.brutalismus.com
4
Nagy Elemér recenziója Reyner Banham könyvéről, Magyar Építőművészet, 1968/6. szám. p. 56-57.
1
2

SOS Brutalismus
AzW, Vienna, May 3rd – August 6th
The exhibition titled SOS Brutalismus in Deutsches Architekturmuseum
(DAM) (see in MÉ volume 2018/1) has moved closer to us after Frankfurt
and can be seen now in Architekturzentrum Wien. These are the apropos of which we decided to present this selection in more details, as
the Hungarian audience has the chance to visit the exhibition because of
its proximity. In the past ten or so years this segment of post-war architecture came into focus, and more and more exhibitions have presented
certain aspects of brutalism, not only in England: AzW itself has also been
engaged in this topic. Besides focussing on the theoretical aspect of this
architectural trend, the exhibition of DAM also targeted to draw attention
and to protect our heritage from a communal view, as is shown in the
title. The starting point was the social attention already existing in social
network sites and media, as well as the collected „memories” of it. The
exhibition coming from Frankfurt is made complete with a catalogue, and
the Viennese architectural centre used this occasion to present Austrian
brutalist style architecture in a more complex way.
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„Arccal a vasút felé”
Kortárs vasútfejlesztés építész szemmel
szöveg text:

Tóth Zoltán

Tóth Zoltán: A kisvárdai vasútállomás rekonstrukciójának látványterve

Gerő Ernő 1945-ben fogalmazta meg ezt a jelszót a dolgozó nép fiataljai számára, hogy tevőlegesen vegyen részt a
háború után romokban heverő vasút felélesztésében. Tekintsünk el most attól, hogy ezt a kommunista párt „haladó
erői” propagálták a dolgozó népnek. Valóban szükség volt
egy feléledő újjáépített vasúti hálózatra nem csak Magyarországon, de szerte Európában.
Ma is nagy kihívásokkal kell szembenéznünk, ha csak a környezetszen�nyezés romboló hatásaira gondolunk. Valóban súlyos következményekkel fog járni, ha a fosszilis energia környezetpusztító hatása miatt nem
alakítunk ki környezetbarát technológiákat, ha nem csendesítjük le a
fölösleges fogyasztás globális hatásait. Ebben segíthet világszerte a korszerű közlekedési hálózatok kialakítása, a kisebb ökológiai lábnyom és
a fenntartható élet érdekében.
Megoldásként a szakértők összetett rendszereket dolgoznak ki a
közösségi közlekedés régiókat átszelő változásaira, a városi tömegközlekedési hálózatának emberközpontú átalakítására, illetve az áruszállítás
új logisztikai rendszerének és üzleti modelljeinek kidolgozására. A rendszerelvűség segíti a gazdasági térségek és a munkaerő mobilitásának
finomhangolását, az üzleti konstrukciók gazdaságosságát, és a környezetbarát gazdasági növekedést.
Ezért a vasút számos országban reneszánszát éli, és élharcosa a
környezettudatos „okos” rendszerek kiépítésének. Motorja a high-tech
iparágak és a logisztikai üzletág kreatív megújulásának. Nemcsak a köz-
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lekedési szakma veszi ki részét ebből a fejlődésből: új zöld iparágak
keletkeznek a korszerű vasútépítés beruházásai kapcsán, új környezetvédelmi szemlélet formálódik a vasúti üzem okozta környezetszennyezés
megszüntetése és a fenntartható energiatudatos közlekedés megvalósítása terén. Nemcsak magasabb színvonalú munkahelyeket teremt, de
a komplex szemléletmódnak köszönhetően megváltoznak az emberek
mobilitási és fogyasztási szokásai is. Ma már a megújult vasúti hálózatok
és kötöttpályás tömegközlekedési rendszerek komoly alternatívái a fos�szilis üzemanyagú személy- és teherszállításnak. A korszerű vasút több
szempontból is előnyösebb, mint a közúti és légi közlekedés, energiatakarékos, kisebb az egy főre eső károsanyag-kibocsátása és területtakarékos, ráadásul a városok központjában lévő pályaudvarok esetében
nincs szükség a reptéri transzferközlekedés idejére és eszközeire.
Mindezek fényében kell vizsgálni a nemzetközi és hazai megvalósult
példákat. Akik fejlettebb országokban, vagy akár Kínában gyakrabban
használják a vasúti közlekedést, érzékelhetik a gyors változásokat. Nemcsak a gyorsvasút koncepciók, de a városi és régiós mobilitást biztosító
modern vonali és elővárosi felújítások, a tiszta vagonok és peronok, a
városi kötöttpályás rendszerek sora is segíti a társadalmi mobilitást. A
modern vasútállomások, pályaudvarok, intermodális központok kényelmes szolgáltatásokat nyújtanak. A módosuló üzletpolitikának köszönhetően a bevásárlási és szórakozási lehetőségek is „házhoz jönnek”, sőt
sok esetben az irodai és a lakhatási funkciók is a közelben koncentrálódnak. A nagyvárások „vasúti barnamezőin” új, modern városközpontok
jönnek létre. A piaci részesedésből és a keletkező haszonból a külön-
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Pethő László: MÁV szakszolgálati épület, Vác, 2015. Fotó: Török Tamás/Topogram

böző állami és önkormányzati közlekedési táraságok is részesülnek, a
saját gazdasági önfenntartó képességeik növelésére. Kiváló példa erre a
Párizsban lévő Rive Gauche (SEMAPA) projekt, amely a Gare d’Austerlitz
vasútállomás mögötti területek beruházásait öleli magába. Nem csak a
párizsi főpályaudvart újították fel, hanem a barnamezős övezet a 19.
századi haussmani munkák óta Párizs legnagyobb várostervezési műveleti területévé vált. Jó példát mutat, ahogyan az 1990-es évek óta az
állomás és a mögötte lévő rendezőpályaudvar miként alakul át és válik
innovatív elemmé az ingatlanfejlesztések, a turisztika, a tudományos élet,
a városi közélet, a szolgáltatások, a kereskedelem, a kulturális élet és a
lakhatás terén. Amellett, hogy a terület hosszútávon is fejlődőképessé
válik, és hasznot hoz a befektetőknek (köztük az ingatlanjaik révén az állami vasúttársaság, az SNCF), sok ikonikus épület is itt található, melyek
nemzetközi tervpályázatok győztes munkáiként valósultak meg. Ezek
egyike a Dominique Perrault által tervezett, 1989-ben átadott Francia
Nemzeti Könyvár épülete. Itt található az új egyetemi város és a Pasteur
Intézet. A 2000-es évek óta a fenntarthatóság jegyében alkotják meg a
fejlesztési programokat. A városi és társadalmi diverzitás, az oktatás és
az egyetemi funkciók erősítésével, a közép- és kisvállalatok, valamint a
kézműipar fejlesztésével, példamutató ökológiai környezeti fejlesztésekkel, az ütemes és átlátható tömegközlekedéssel, a környező városrészek
kiegészítő integrációjával sok egyéb újdonsággal. A projekt tervezett
befejezésekor 2025-ben egy komplett „okos” városrész készül el.
A fenti példa is jól érzékelteti, hogy a vasúti fejlesztések önmagukban nem jelentenek önfenntartó fejlődést. A vasút minden korban a társadalmi igények kiszolgálója. Az előre gondolkodás, az össztársadalmi
érdekek és értékek mentén megalkotott innovatív programok mindig jó
hatással vannak a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre. Ha van
politikai szándék, és rendelkezésre áll a széles palettán tevékenykedő
tervezői bázis, a tudományos gondolkodás és a társadalmi szervezetek
támogatása, illetve megfelelő idő áll rendelkezésre az előkészítésekre,
akkor létrejöhetnek hosszútávon fenntartható, sikeres projektek. A SEMAPA által fejlesztett Rive Gauche projekt már 25 éve töretlenül működik, a politikai „színektől” függetlenül.
Ennél a pontnál érdemes megállni és megtekinteni a magyarországi
fejleményeket. A rendszerváltás utáni szűkös évek nem tették lehetővé a
vasút és a közlekedés rendszerszintű átgondolását. A szocializmus közlekedéspolitika ötéves terveinek rossz hangulatú emlékei is hátráltatták a
folyamatokat. Így amikor oda került a sor, hogy az EU támogatási rendszerekhez projekteket kellett alkotni, már csak az „egyszerű” műszaki
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kérdésekre tudtunk koncentrálni. Persze ezek sem olyan egyszerűek az
elhanyagolt műszaki környezetekben. Nem volt idő integratív társadalmi
és szakmapolitikai kérdések mentén a tudományos szereplők által kiérlelt projektek megalkotására, a lehetőségek feltérképezésére, és főleg
a műszaki gazdasági kérdések és a finanszírozások tisztázására, mint a
szemléltetett párizsi projekt esetében. Ezért nálunk – és Kelet-Európában – főleg az EU által megkövetelt közlekedési folyosók kiépítésének
és felújításának műszaki kérdései jöhettek szóba, illetve az elővárosi
közlekedés és a könnyebben, gyorsabban megvalósítható akadálymentesítési és intermodalitás kérdéseik kerülhettek napirendre. Ma már látjuk, hogy az EU elvárt folyosóinak felújítása csak bizonyos helyeken
oldja meg a kötöttpályás tömegközlekedés közönségbarát fejlesztését,
a korszerű áruszállítást és a hozzá tartozó infrastruktúra felújítását. Itt
főleg pályakorszerűsítések történnek, a gyenge- és erősáramú, valamint elektronikai biztonsági rendszerek kiépítésével együtt. A közönség
számára csak utólag készülnek el a várótermi felújítások, intermodális
elemek, parkolók, akadálymentesítések. Sok esetben már nincs forrás
a kisebb állomások rendbetételére. Ezért ezeken a vonalakon a kép vegyes. A suhanó vonatok mellett gyakran a lerobbant állomásépületekkel
és gondozatlan környezettel találkozunk. Néhány üdítő példát jelent a
MÁV által saját forrásból, saját tervezésben felújított területek, amelyek
építészetileg is vonzók megjelenésűek (Kaposvár, Balatonszentgyörgy,
Tapolca, Keszthely, Balatonfüred, Karcag).
Sokkal jobb a helyzet az elővárosi vonalakon, ahol a pálya és az
elektronikai rendszerek mellett a peronok és parkolók is komplex módon megújultak. Az intermodalitás mellett új járműpark állt szolgálatba.
Ezért ezeken a – főleg főváros közeli – vonalakon már európai szintű az
utazás. Meg is látszik a forgalomnövekedésben. Ha az emberek bíznak a
tömegközlekedésben, szívesen választják a magánautó helyett. Az állomási épületek felújításai sajnos még itt is váratnak magukra. Az épületek
mindig csak kiegészítésként jelennek meg a modern vasútépítés számára. Míg régen a MÁV típusépületeket készített az egyes vonalak és rendeltetési típusok kivitelezésére, addig a mai gondolkodás nem terjed ki
a tipizált innovatív lehetőségek felderítésére, a meglévő épületállomány
fenntartható felújítására vagy esetenkénti bontására. Ezzel még adós a
vasúti mérnöki társadalom. Reményeink szerint az itthon is kibontakozó
vasúti reneszánsz majd ezeket a kérdéseket is megoldja. Lelkes és tettre
kész szakemberekből e téren nincs hiány.
Elmondhatjuk, hogy nagyon sok hazai fejlesztés készült az elmúlt
években EU-s forrásokból, amelyek előre vitték és viszik a vasút fejlő-
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Tóth Zoltán: A MÁV óbudai üzemépületének látványterve

dését. A pályarendszerek felújítása, a kiépült távközlési és biztonsági
rendszerek, a beszerzett korszerű közlekedési eszközök mind igazi 21.
századi fejlesztéseket eredményeztek. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan
az épített környezet átalakítása meg sem közelítette a fenti beavatkozások léptékét és minőségét.
A nagyvárosaink vasútállomási felújítási részben elkészültek (Pécs,
Békéscsaba, Kaposvár). Sok szép épület kapta vissza régi megjelenését
új modern belsővel, korszerű funkciókkal. A modern városok program
keretében végre a megyei jogú városi intermodális központok kiépülése
is megkezdődhet.
Talán Budapest az egyedüli kivétel, ahol nem történt meg a fejpályaudvarok és környezetük rehabilitációja, illetve a központi főpályaudvar
kiépítése is kérdéses. A francia példán keresztül bemutattuk, milyen sokrétű városfejlesztéssel járó beavatkozásra lenne szükség, amely méltó
környezetet teremthet az utazó közönség és a városlakók számára, nem
beszélve a környezeti hatások mérséklésére. Ezen a téren 10–20 éves
elmaradásban vagyunk. Ugyanakkor Budapest is megérdemelné a vasúti
rozsdaövezeteket felszámolását és a városi struktúra, illetve a közlekedési rendszerek ütemezett átgondolását. A lehetőség ezen a téren
óriási. A barnaövezetek rehabilitációja remek alkalmat teremthet az új
gazdasági személet, a tudomány, a környezetvédelem, az új közlekedés
filozófia és a fenntartható gazdasági módok összehangolt érvényesítésére. Ezek nemcsak önmagukba történő fejlesztések, hanem az „okos városrészek” integratív kacsolódásai lehetnének. Ezt egyedül a vasút nem
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tudja megvalósítani. Ehhez kormányzati, önkormányzati, társadalompolitikai aktorok részvétele szükséges. Pontosan kidolgozott, működőképes
koncepciók kellenek, amelyek hosszú távon is gazdaságos megvalósítást
biztosítanak. Az így létrejövő projektek esetén a hasznosuló bevételekből
a vasúttársaság finanszírozni tudná további állomások felújítását. Önfenntartó lehetne a vasútvonalainkon található – főleg vidéki – rogyadozó
felvételi épületek és környezetük rendbetétele.

„Facing the Railways”
Contemporary Railways Development Viewed by an Architect
An important aspect when designing environmentally friendly technologies is the construction of modern networks of transport. Experts have
worked out complicated systems to respond to the changes of communal
transport going over regional borders, a humane transformation of urban
public transport systems, as well as the new logistic networks of cargo
transport and their business models. As a result, the railways flourishes in
many countries, and also acts as the pioneering agent in the extension of
eco-friendly „smart” systems. It is the engine of high-tech industries and
the creative renewal of logistics. The article below surveys international
and Hungarian examples which have been realized recently.

____
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Prosthesis
Carrara termálfürdő terve,
reThinking
nemzetközi
ötletpályázat, 2. díj
—

terv és szöveg concept and text:

Tóth Arnold, Páll Attila

—

A ReThinking által szervezett Carrara
Thermal Baths nemzetközi ötletpályázat célkitűzése az elhagyatott, emberek
által kizsákmányolt carrarai márványlelőhelyek új funkcióval való felruházása. Összesen 105 pályamű érkezett,
melyek a neves zsűri többszintes értékelésén estek túl. Páll Attila és Tóth
Arnold 2. díjban részesült ’Prosthesis’
koncepciója a társadalmi és környezeti felelősségvállalás jegyében befoltozza az emberiség által ejtett környezeti
sebeket és a helyi jellegzetességből
merítve, az emberi érzékek alapjaira
építve, vízzel telített zónákkal okkupál.
Kiegészítés, kapcsolat és nyitottság, mind
egyszerű kifejezések, melyekkel könnyen
azonosítható a Protézis. A páratlan tervezési
környezet ihlette táj orientált, ’nem-épület’
megközelítésünk valahol az építészet és a
természet között mozog, célja a termálfürdő fogalmának újraértelmezése és hogy a
természet alapvető elemével, a vízzel való
kapcsolat megteremtésével magasabb felhasználói élményt, érzelmeket generáljon.
Ennek érdekében gyakran ellentéteknek érzékelt szempontokat teljesítő sémát terveztünk:
szabad formavilágú, mégis szigorú, moduláris
és szobrászati, átlátható, ugyanakkor átlátszatlan, tömör test és foltszerű.
Formai alapelvünk, hogy olyan környezetet/formát generáljunk, amelyben a látogató
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egybeolvad a természettel és magába az
eredeti hegybe lép be. Ennek érdekében egy
egyszerű, vertikális rács kerettel operálunk,
mely az eredeti táj kontúrját hivatott vizuálisan helyreállítani a sebzett hegyoldalban. A
szabályos térbeli szerkezet protézisként illeszkedik az ember által mesterségesen kialakított, majd nyersanyag hiányában elhagyott
tájba. Modularitása könnyen lehetővé teszi az
adaptálhatóságát és elhelyezhetőségét.
A Protézis, mint egy dinamikus rendszer,
kölcsönhatásba lép környezetével, és számos
lehetőséget kínál a vízzel való kapcsolatteremtéssel. Funkcióját tekintve javaslatunk
nem egy hagyományos értelemben vett fürdő, nem csupán medencék sorozatából áll,
hanem sokkal inkább érzéki zónák áthatása.
A víz, mint térformáló elem jelenik meg, és
alkalmazkodva az alapvető emberi érzékekhez – hallás, szaglás, tapintás, látás, ízlelés
– adott zónákban más és más formában tapasztalhatják meg az idelátogatók.
A Protézis több, mint egy élvezetes hely,
apró, de nem lényegtelen részleteivel eggyé
válik kontextusával. A könnyű rácsszerkezet
találkozása emberi nézőpontból jól elkülöníthető a tömör felületektől, azonban távolról rátekintve az elmetszett rácsokra eső fényben
tükröződő pontok a hegy sziluettjét idézik

vissza. Anyaghasználatában szintén különálló
szerkezetben finoman bemarva visszaidézhető a márvány jellegzetes textúrája. Vízfelhasználási stratégiájának – csapadékvíz gyűjtés
és keringtetés – köszönhetően funkcionális
működésén kívül, fenntarthatóságában is
környezetéhez alkalmazkodik.

Prosthesis
Carrara Thermal Baths, reThinking
International Contest, 2nd Prize
Organised by reThinking, the Carrara Thermal
Baths international concept contest targeted
to provide new functions for the marble quarries in Carrara which had been exploited and
then abandoned by people. A total of 105
project schemes have been submitted for the
prestigious members of the jury who assessed
them in several stages. Attila Páll and Arnold
Tóth received the second prize for their ’Prosthesis’ concept which in the spirit of social
and environmental responsibility patches up
the scars human beings caused. Their scheme
draws inspiration from the local features and
based on human senses, it occupies zones
filled with water.
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Kabin az északi
fényben
Nemzetközi tervpályázat, Izland
—

Pánovits Norbert, Méhes
Orsolya, Köninger-Péter Zsuzsanna

terv concept:

—

A különleges izlandi táj és az északi fényben
fürdő izlandi égbolt, illetve az e látványosságok miatt évente egyre több Izlandra érkező
turista elhelyezésének igénye hívta életre az
Iceland Northern Lights Rooms nemzetközi
építészeti pályázatot. A szigetországban működő vulkánok és termálforrások, a gleccse-
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rek látogatói számára olyan vendégházakban
gondolkodtak, amelyekben a látogatók közvetlenül megfigyelhetik a különleges földrajzi
adottságokat és az éjszakai fényjelenségeket. A kijelölt terület a Mývatn tó partján egy
9 hektáros földdarab, nem messze a Krafla
vulkánhoz és termálfürdőhöz, egy mocsár
szélén, természetvédelmi területen, ahol sok
gázlómadár fészkel.
A pályázók feladata egy kisméretű, védett,
hosszabb és rövidebb tartózkodásra egyaránt
alkalmas vendégház-komplexum kialakítása
volt, amelyből tágas kilátás nyílik a tájra és az
égboltra. Az egyes épületek a telepen elszórva helyezkednek el, egy- vagy többszemélyes
változatokban, összesen 20 főre tervezve. A
kiíró szándéka szerint a telep 2019 folyamán
megvalósul. A zsűri döntése alapján az első
díjat a lengyel Kamila Szatanowska és Paulina
Rogalska tervezőpáros nyerte. A magyar Pá-

novits Norbert, Méhes Orsolya és KöningerPéter Zsuzsanna itt bemutatott pályaműve
kiemelt dicséretben részesült.

Northern Lights Room
International Competition, Island
Iceland’s sky brings travelers from around
the world to view the stars free of city lights,
and to catch a glimpse of the aurora borealis
– these northern lights caused by solar winds
fill the night sky with varying shades of green,
red, and blue, creating forms that change constantly in shade and shape. This competition
tasked participants with envisioning a concept
for a guest house, where visitors can privately
observe and directly engage with this unusual
geographic setting.

____

83

passzázs
passage

____

Munkák, alkotótársak, tanítványok
Salamin Ferenc kiállítása, Pesti Vigadó, 04. 07. – 05. 15.
—
szöveg text: Zsoldos Anna
—

fotók photos:

Salamin Ferenc és építésztársai kiállítása térbeli katalógushoz hasonlít. Gondolatainkban
lapozzuk a kiállított tablókat, de közben a Vigadó mélyföldszinti kiállítóterében mozgunk.
A koncepcióban semmi hangzatos elem nincs,
a kiállítás megvalósítása, az épületfotó-anyag
is önmagában hat, látványt erősítő installációs
eszközök nélkül. A rendezőelv maga az építész. Salamin Ferenc pályáján keresztül bontakozik ki a kortárs magyar építészet egyik
legfontosabb szellemi közege.
A tárlat nem állít tételeket, nem fogalmaz
jelszavakat, hanem felvázolja az alkotócsoport
szellemi produktumait. Tervek, rajzok és meg-
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épült épületek szerepelnek a falakon: a barátok, tanítványok, munkatársak alkotásai. A
tablók építőfolyamatot írnak le Salamin építészetének főbb állomásain keresztül. A történet,
ami a kiállításból kiolvasható, a nyolcvanas
évek visegrádi építésztáboraitól indul, majd
a Kós Károly Egyesülés és a Vándoriskola
tevékenységével folytatódik, végül az 1987ben alapított AXIS Építésziroda munkáiból
láthatunk válogatást. Salamin épületei mellett
felvonulnak a pályatársak, a visegrádi táborok
egykori résztvevőinek, a Vándoriskola diákjainak, majd mestereinek munkái. Építészetük az
organikus gondolkodás hivatkozásain keresztül

formálódott, origójában a Makovecz Imre által
képviselt szellemiséggel. A Makovecz-iskola,
az Országépítő körének építészei, az organikus szemlélet továbbörökítőinek egy csapata
megtölti a Vigadó alsó tereit.
A kiállítást karakteres gesztus vezeti be: Salamin terveit a bejárati folyosón láthatjuk, kézzel
készült rajzokon. Feltárul az alkotási metódus,
az épületeket megformáló gondolatfolyam,
az alkotó személye és gondolkodásmódja is
megismerhető. Őszinte kitárulkozás ez, egyfajta beavatás. Személyességét erősíti egy
sarokba, diszkréten elhelyezett tabló, melyen
családi képeket, régi analóg fotókat láthatunk
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a visegrádi táborokról, a közös munkákról és
barátságokról. Az előtérből belépve a kiállítás
terébe, nyomtatott tablók váltják egymást,
melyeken az épületek tervrajzai, látványtervei
és fotói időrendben sorakoznak. Először a tanítványok, a vándoriskolások terveit láthatjuk,
majd a Salamin családi házairól szóló egység
következik. A további munkák között az Axis
Építész iroda építészeinek – Erhardt Gábor,
Salamin Miklós, Tusnády Zsolt, Varga Csaba
– 6-6 épületét láthatjuk, az 1980-as évektől
az egészen friss, 2017-es munkákig. Az eddigi életműben a leghangsúlyosabb pontokat
Salaminnak a tokaji borvidéken készült épüle-
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tei jelentik. A kiállítótér mértani közepén a Szerencsen épített szimbolikus kapuzat és fogadóépület egyik tornyának makettje áll; a néző
örült volna több ilyen látványos modellnek is.
A visszafogott kiállítási eszközök, a fotók,
tervrajzok meggyőző erővel ösztönzik a látogatót arra, hogy magától fogalmazza meg a tárlat
építőinek szándékát, amit Salamin Ferenc így
határoz meg: „Létrehozni a lehetetlent, megvalósítani az épületek történeti folytonosságát,
természetes fejlődését. Kézen fogva együtt tervezni az egykori, a ma már az anyagi világban
nem létező tervezővel vagy a tervező nélküli
népi építéssel.”
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RG_70
Reischl Gábor emlékkiállítás és konferencia
MÉSZ Kós Károly-terme, 06. 08.
—
A Magyar Építőművészek Szövetsége egykori
elnökének, Reischl Gábor építész születésének
70. és halálának 10. évfordulója alkalmából
emléknapot és kiállítást szervezett az Építészek Háza Kós termében, a Szent István Egyetem Építéstudományi Karának támogatásával.
Az emléknap méltó megemlékezés volt a kitűnő építészre és emlékezetes tanárra. Reischl
Gábor nem csak építész volt, hanem hiteles
pedagógus is, aki ihletetten tudta átadni és
megadni azt, amit egész életében fontosnak
tartott: az „emberek építését”. Befogadva,
másokra figyelve, lépésről lépésre, akár régi
tanítványai körében a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, akár a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Karán, vagy a Magyar Építőművészek Szövetsége élén. Építészeti alkotásaiban nem személytelen, csillogó
bankokat, plázákat épített, hanem embereknek
és állatoknak szerény, de annál otthonosabb
élőhelyeket, tanyákat, ólakat, istállókat. Sokszor a helyben talált dolgokból, földből, deszkákból, bontott cserepekből gazdálkodott
– így telt meg élettel egy ökotanya Monoron,
és újult meg egy 300 férőhelyes mezőgazdasági főiskola Kambodzsában, vagy épülhetett fel egy magtár a Balatonnál – és számos emberi közösség is a munkája nyomán.
„...A gazdálkodás építészete: a jó gazda
épületei jó házak embernek, állatnak, terménynek, eszközöknek. Mindig így volt, és
a jövőben is így kell lennie. A gazdálkodás
törvény, alapvető élettörvény. Gazdálkodás a
földdel, a vizeinkkel a mikrokörnyezeti adottságainkkal, épített környezetünkkel, a múlttal,
jelenünkkel, a jövővel, a szellemünkkel. Alapvető kérdés: meg tudjuk-e őrizni földjeink,
vizeink és szellemünk tisztaságát, vagy egy
paternalista uralom illetve a határtalan tőke
uralma alatt vegetálunk. Magyarországon a
vidékfejlesztés és a mezőgazdaság összetartozó fogalmak. A föld megtartása és művelése
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egyik legfontosabb záloga a kárpát-medencei
létünknek. Hazánk legfontosabb természeti
értékei: földjei, vizei, kiegyensúlyozott meteorológiai adottságai. Fenntartható fejlődés
csak értékeink felismerésével és védelmével,
a mezőgazdaságban környezetbarát növénytermesztéssel és állattartással képzelhető el.
Az építésznek is gazdálkodnia kell a környezettel, a tájjal...” – olvashatjuk Reischl egyik
legfontosabb írásában, a gazdálkodó építészetről szóló kézikönyvében.
A kiállítás Reischl Gábor – az építész, a
tanár, a gondolkodó értelmiségi – 60 + 10
grafikáját tartalmazza. Hatvanat, ahány évet
élt, és tízet, ahány éve nincs már közöttünk.
Akik ismerték, a környezetében éltek,
jól tudják: a Tanár úr mindig is rajzolt: saját
szórakoztatására, munkája révén, a világértelmezései közepette, a felmérései és utazásai során, a tanyáján, vagy éppen az iskolai
tanácsüléseken. A sokoldalú építészmester
mindig magával hordott pár szabványos A4,
vagy A5 ös rajzlapot és fekete tűfilceket,
melyek elegendőek is voltak azokhoz az utánozhatatlan fantáziával, ízléssel és mértékkel

létrehozott alkotásokhoz, melyeknek hatalmas
anyagából most e kiállítás villant fel mélyről
jövő gondolatmorzsákat, szabadsággal telített
rezdüléseket, néhol humorral átszőtt fricskákat – részint a saját maga által tervezett „festőállvány” installációján.
A Reischl Gábor munkásságát és személyiségét megidéző konferencián Turi Attila,
az MMA Építőművészeti Tagozatának elnöke, Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara
elnöke, valamint Krizsán András, a Magyar
Építőművészek Szövetségének elnöke mondtak köszöntőket, majd levetítették Csontos
Györgyi és Csontos János Tizenkét kőmíves
című dokumentumfilm-sorozatának Reischl
Gáborról szóló részét. Borbás Péter, Fonyó
Géza, Laczó Zoltán, Csontos Györgyi, Ónodi
Gábor, Anthony Gall, Fáczányi Zsuzsa, Szabó
Gábor, Markó Balázs és Dénes Eszter beszélt
Reischl munkásságának egy-egy szeletéről, a
nicaraguai és kambodzsai munkáktól a falusi
építészeten át az egyetemi oktatásig. Az előadások után kerekasztal-beszélgetés zajlott
az előadókkal és a közönséggel.
Szerkesztette: Götz Eszter
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Év Tájépítésze Díj
2018
—

fotó: Glázer Attila

2018 április 26-án, „a tájépítészet
születésnapján” mintegy 350 fős
szakmai közönség előtt ünnepelte a
magyar tájépítész szakma saját kiválóságait a Katona József Színházban
a Tájépítészet Hónapja rendezvénysorozat keretében.
Az idén hetedik alkalommal megrendezett
díjátadó gálán a 26 jelöltből került a döntőbe
Czakó Márta, Doma-Tarcsányi Judit és Kuhn
András (Gardenworks), Dömötör Tamás, Szabó Gábor és Tatai Zsombor. A díjért versengő
finalistákat újságírók és médiaszemélyiségek
laudációja mutatta be a zsűrinek és a közönségnek. A zsűri végül Szabó Gábor pályázatát értékelte a legmagasabbra, neki ítélték a
Semmelrock Stein+Design Kft által felajánlott
1.000.000 Ft pénzjutalommal és a formatervezési díjak sorát elnyerő díjobjekttel járó rangos szakmai díjat.
Szabó Gábor három – kertörökségeink
szempontjából igazán jelentős – műemléki rekonstrukciós munkával mutatkozott be: a dégi
és a keszthelyi Festetics kastély kertjével, illet-
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ve a folyamatban lévő múzeumkerti rekonstrukció tervével. Az őt méltató Zubreczki Dávid
szerint ez a három helyszín „...azt bizonyítja,
hogy ez a szakma nem valami új divat nálunk,
hanem évszázados hagyományai vannak: voltak olyan megrendelők, akiknek már akkor is
megvolt az igénye a világszínvonalú munkára,
és voltak olyan tervezők, akik ezt teljesíteni
is tudták. Az, hogy ma ezeket a kerteket ismét eredeti fényükben csodálhatjuk, sőt az,
hogy egyáltalán ismerhetjük őket, abban elévülhetetlen érdeme van Szabó Gábornak.”
A kilenctagú szakmai zsűrit idén Dr. Szikra
Éva tájépítész vezette, akinek a nevéhez többek
között a Füvészkert megújítása is kapcsolódik.
A külföldi zsűritag 2018-ban a szlovén Zas
Brezar volt, a Landezine főszerkesztője. Brezar a gála után küldött üzenetében örömének
adott hangot Szabó Gábor győzelmével kapcsolatban. Olyan igazi mesternek nevezte őt,
aki nagyon árnyalt megközelítésekkel dolgozik.
Az Év Junior Tájépítésze Díjat a zsűri
döntése alapján Patka Zsuzsa Kincső kapta.
A feladat az idén Etyek nagyközség gesztorságában az etyeki városközpont környe-

zetrendezési tanulmánytervének elkészítése
volt. A díjat a harmadik díjalapító Semmelrock
Stein+Design Kft képviseletében Barcza Renáta, a cég marketing vezetője adta át. A MÉSZ
különdíját Czakó Márta kapta, aki a filmiparban
mint greens supervisor sikeresen hasznosítja
a tájépítészetben elsajátított környezetalakítási elveket. Az epiteszforum.hu-n és a tajepiteszek.hu szakmai portálokon lebonyolított
közönségszavazást Tatai Zsombor nyerte, aki
a BFVT Kft. munkatársaként olyan fővárosi
átfogó koncepciók és stratégiák kidolgozója
volt, amely megalapozza a főváros hosszútávú
fejlesztéseit és kellő szakmai alapot nyújt Budapest zöld infrastruktúrájának fejlesztéséhez.
Az Év Junior Tájépítésze kategóriában
Etyek különdíját a nagyközség polgármesterétől, Garaguly Tibortól és Wittek Krisztina
főépítésztől Benkő Anna Ágnes tájépítész hallgató vehette át. A 20 éves Semmelrock ügyvezetője, Filák Marián immár hagyománnyá vált
módon jelentette be a rendezvényen, hogy a
cég a döntősöket és az Év Junior Tájépítészét
egy közös stockholmi tanulmányútra invitálja.
Forrás: ÉTD sajtóanyag
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A Holnap Kiadó két
építészettörténeti kötete
—
szöveg text: Szegő György
—

Rozsnyai József- Szakács Béla Zsolt: A magyar építészet rövid története, 2017. 319 oldal
A sorozat hatodik darabjaként megjelent kötet
a fiataloknak szánt összefoglalók közé illeszkedik (eddig a magyar festészet, zenetörténet,
irodalom, film és színjátszás kötetei jelentek
meg, előkészületben a magyar népművészet). A
szerzők, akik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékén oktatnak,
úgy bántak az anyaggal, hogy az is megértse a
könyvet, aki soha nem foglalkozott építészettel. Ezért a 20 fejezetben az egyes stílusok köré
mindig az adott korszak törekvéseit összefoglaló „keretes” szöveget rendelnek, kitekintéssel
a Kárpát-medencén túlra. Ezt követi a korszak
néhány kiemelkedő épületének elemzése.
Az első 8 fejezetet a török kor végéig Szakács, a többit a késő reneszánsztól a kortárs
irányzatokig Rozsnyai jegyzi. A zárófejezet a
szakmai kifejezéseket magyarázza – dicséretesen képekkel is –, és a témában való további elmélyüléshez háromféle irodalmat is ajánl:
az összefoglalókat, az egyes emlékeket, emlékcsoportokat feldolgozó műveket, valamint
építészmonográfiákat és építészekről szóló
munkákat, utóbbit a szerzők szimpátiája sze-
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rint. Jól használható a helynévmutató, különös
tekintettel a határon túli példákat illetően.
A szöveg az avatott olvasó számára is izgalmas szemszögből láttatja a vitatott korokat
és a még kevéssé kanonizált, hozzánk közel
eső alkotókat. A kíváncsiságot leginkább az
egész 20. századi és az ezredforduló utáni
időszak gyakran megosztó megítélése élteti.
A modern, szocreál, késő modern és organikus irányzatok (1945–1989) fejezetében az
Erzsébet téri buszpályaudvar, Nyíregyházán
a Megyei Művelődési Központ, Sárospatakon a Művelődési Ház bemutatása a kiemelt
anyag. A kortárs irányzatok (1990-től máig)
fejezetében a beremendi Megbékélés Kápolnája, a budapesti Művészetek Palotája és a
debreceni Szent György templom szolgálnak
demóként. A válogatás értékelvűsége vitathatatlan, a szerzők – és a kiadó – a jövőt építik.
Ybl és Lechner vonzásában.
Szerk. Rozsnyai József, 2018, 215 oldal
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékén 2014. június 7–8-án
rendezett konferencia előadásaiból szerkesztett kötet fókuszpontjában az 1814-ben született Ybl Miklós és az 1914-ben elhunyt Lechner
Ödön áll. A kettejük által végigélt 100 évben a
romantika és a historizmus, illetve a szecesszió
korszakait és alkotóit pásztázta a Rozsnyai József és Kopócsy Anna szervezte konferencia.
A képzőművészeti tárgyú előadások az elmúlt
években az Ars Hungaricában jelentek meg, az
építészeti témájúak – köztük számos hiánypótló kutatást tesz közzé – ez a kötet publikálja.
A kötetet Sisa József értő ajánlása vezeti
be, kitérve a historizmus fogalmi problémáira
és a stílus(ok)ból való kitörést megvalósító
Lechner magyar formanyelvet kereső munkásságára, amivel – mint kiemeli – egyetemes
rangot ért el. Werner Hoffmann Földi Para-

dicsomától (1960) indult az újrapozicionálás,
most a honi viszonyok közt alakult egyediség
felé kormányozzák a témát a konferencia szerkesztői és előadói. A két kulcsalkotó mellett
további hat, speciális elemzést tartalmaznak
a 12 szerző által jegyzett tanulmányok. Pákei
Lajos, Fort Sándor, Hültl Dezső, Körössy Albert Kálmán, Baumhorn Lipót és Kovács Károly építészek munkássága mellett Kolozsvár,
Újvidék vagy Fiume kultúrtörténeti építészeti
emlékeire teszik egy-egy előadás hangsúlyát.
A két alkotónak a társművészetekkel
való viszonyát is láttatják az előadások. Ybl
a szobrászokat és a festőket egyenrangú
partnernek tekintette, és ez megsokszorozta
teljesítményét. Lechnernél a formák és díszítőmotívumok erőteljes hangsúlya kiszorítja
a képzőművészetet, az nem tud a korábbi
korok építészetéhez hasonló harmóniában
maradni. De nála a népművészet az anyaghasználat – elsősorban a kerámia – illetve az
acélszerkezetek és egy-egy kísérlet a vasbeton alkalmazására új, saját esztétikummal
rendelkeznek, új építészetet ígérnek. A konferencia és a kötet a 19. század új, nem a modernizmus kritikai szemüvegén át ítélkező tudományos munkák friss hangú dokumentuma.
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A Bauhaustól az Építészkarig – Carl Fieger
Bauhaus Dessau, 03. 22. – 10. 31.
—
szöveg text: Zsoldos Anna
—

fotók photos:

Stiftung Bauhaus Dessau

Carl Fieger neve ma már csak az építészettörténettel foglalkozó szakemberek számára ismerős, pedig a Bauhaus művészeinek ikonikus névsora
között van a helye, hiszen tanárként
dolgozott az intézményben. Idén tavasszal a dessaui Bauhaus főépületében nyílt meg Fieger életműkiállítása.
Építészete legszorosabban a Bauhaus dessaui
korszakához kötődik. Ebben a városban élt,
ide tervezte a saját családi házát, itt alkotott
egészen a Bauhaus felszámolásáig, majd ide
tért vissza, és részt vett a várost ért háborús
pusztítások helyreállításában. Itt is halt meg,
a sírja Dessauban áll. Pályáját 1911-ben Peter
Behrens irodájában kezdte, itt találkozott Le
Corbusier-vel és Walter Gropius-szal. Utóbbi
meghívására a weimari Bauhausban építészeti rajzot oktatott 1921-ig. Az iskola Dessauba
költözésével is folytatta oktató tevékenységét
1928-ig, technikai rajzot és ábrázoló geometriát tanított az építészhallgatóknak. Gropius
magánirodájában dolgozott, s részt vett az
alfeldi Fagus Gyár (1922–25), a Bauhaus új
dessaui iskolaépületének (1925) és az iskolában tanító művészek műteremházainak (1926)
tervezésében. Gropius kísérleti mintalakótelepén, a város szélén álló, „Bauhaus siedlung”
néven emlegetett Törten-lakótelepen is dolgozott. Eközben tervezte a saját házát (1926–27)
és annak enteriőrjét, illetve az Elba partjára a
Kornhaus (1929–30) nevű éttermet.
Ahogyan a kiállítás címe is jelzi, Fieger
életműve nem csupán építészeti munkássága
miatt jelentős, hanem rajta keresztül magát
a korai modern építészet fejlődését is végigkövethetjük. A kiállítás tengelyét a tervezői
munkák adják, metszetek, alaprajzok és látványtervek, mellettük számos bútortervét is
láthatjuk. A bemutató erőssége, hogy Fieger
elméleti gondolatait, építészeti elképzeléseit

régi-új
magyar építőművészet
éves tartalom
// content 2017

A Kornhaus vendégház Dessau mellett, 1930 © Stiftung Bauhaus Dessau

Walter Gropius és Adolf Meyer (terv), Carl Fieger (rajz): Könyvállvány a berlini
Sommerfeld-házba, 1922 © Stiftung Bauhaus Dessau

kontextualizálja, párhuzamba állítva mutatja
be építészeti kísérleteit elődjei és kortársai.
Behrens, Van der Velde, Gropius, Le Corbusier hasonló gondolataival. Fieger a szociális
lakhatási problémák megoldására egy tömeggyártásra is alkalmas „Wohnmashine”-t
(1924) fejlesztett ki, kör alaprajzzal, amely

eltér mind Gropius téglatestekből és kockákból álló variálható lakóegységeitől, mind Le
Corbusier elgondolásaitól.
Fieger a Bauhaus dessaui költözése után,
a nemzetiszocializmus térnyerés idején névtelenül dolgozott. 1945 után a berlini Deutsche
Bauakademie professzora lett, a kar épületét
is ő tervezte (1953) előregyártott elemekből,
amivel pályája kései szakaszában sokat foglalkozott. Fieger életművében pontosan látható, milyen út vezetett a Bauhaus standardizált gyártási elméletétől a szocreál házgyár
irányába.
A tárlat kitűnő felépítése és tematizálása bevezető a jövő évi évfordulóhoz. Gropius hajdani iskolájának falai között már most
érezni a készülődést és a feszült várakozást,
a berlini Bauhaus Archivum zárva van, a dessaui műteremházakat felújítják: készülnek a
2019-es centenáriumra. Dessauban most épül
a Bauhaus Museum, melyet a spanyol González Hinz Zabala irodája tervez. Ebben a múzeumban fogják őrizni és kiállítani a dessaui
Bauhaus 49 000 darabos hagyatékát.
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A jövő kérdései
Művészek és robotok, Párizs, Grand Palais, 04. 05. – 07. 09.
—
szöveg text: Götz Eszter
—

fotó photo:

Rmn – Grand Palais

A párizsi Grand Palais kiállításai gyakran
nyitnak kaput az újdonságoknak. A vizuális
művészetek újabb ágai – mint a videóművészet, a kinetikus szobrászat vagy a művészi
képregény – is teret kapnak itt, de most egy
olyan kiállítással álltak elő, amely világelsőnek
mondható: a robotika és a művészet kapcsolata mint fő téma most először kap múzeumi
figyelmet. Laurence Bertrand Dorléac és Jérôme Neutres kurátorok úgy válogatták össze
az anyagot, hogy abban a mesterséges intelligencia és a művészi alkotás messze túlemelkedjen a technológiák kínálta lehetőségeken,
és egy határozott kutatási irányt jelenítsen
meg az ember és a robot együttműködésének formái felé.
A kiállítás tagolása is a gondolkodás útját
jelzi. Az első egységben olyan robotokkal találkozik a néző, amelyek nem a háttérben dolgoznak, hanem látható módon megjelennek,
testük és anyaguk van, ezzel végeznek olyan
tevékenységet, amelyet az emberi kultúrában
hagyományosan művészi alkotásnak nevezünk: rajzolnak, festenek, plasztikát építenek,
zenei és térbeli elemeket rendelnek egymáshoz, fény- és hangjelenségeket produkálnak.
Origóként a kurátorok Jean Tinguely, Demian Conrad és a magyar származású Nicolas
Schöffer műveit jelölték meg, de itt látjuk a
videóművészet apostolának, Nam June Paiknak egy installációját is, a képernyőkből
épített, művirágcsokorral megajándékozott
emberi alakot, a Willendorfi Vénusz 20. századi utódját.
A második egységben a robotok már nem
láthatók, csupán az IT részét képezik; látható teste az általuk generált műnek van. Talán
ez a kiállítás legizgalmasabb, legkiforrottabb
része, kezdve a mozgó grafikával létrehozott
különleges térélménytől (Peter Kogler), vagy
a néző mozdulatait követő mesterséges növényzettől (Miguel Chevalier) Iannis Xenakis

passzázs // passage

Peter Kogler: Cím nélkül, 2018

digitális zeneművéig vagy Jacopo Baboni
Schilingi zenei algoritmusokból építkező komputergrafikájáig, vagy Michael Hansmeyer gigantikus ásztana-oszlopokkal beépített tükörterméig, amelynek IT-generált formái szinte
tapintható spirituális közeget hoznak létre.
A harmadik rész az emberi testen túli, önálló léttel bíró mesterséges lényeké. Itt felbomlik az eddigi, művészi minőségre fókuszáló és
vizuálisan is egyben tartott rendszer, és azok a
tárgyak, amelyeknek a puszta létezését is csak
a legutóbbi időkben kezdjük felfogni, megjelenésükben is idegen esztétikát hoznak. Az
utolsó termekben Takashi Murakami szilikonból készített keleti bölcse három arccal néz

ránk, szája és keze mozog, de a bölcseletet
nem hallani. A záró mű, Orlan zöld hajú robotnője, aki „elektronikus és verbális sztriptízt”
mutat be, az elviselhetőség határait feszegeti.
A tökéletes lénnyé fejlesztett robot a jövő
emberisége előtt álló legnagyobb kihívás. Képességei próbára teszik az emberi intelligenciát, új öndefinícióra kényszerítik az emberi
fajt. A téma megjelenése a művészetben hasonló kérdéseket tesz föl a kreativitással kapcsolatban. A Grand Palais kiállítása elsőként
fogalmazza meg a mesterséges intelligencia
fényében alkotó és technika, művész és mű
megváltozott viszonyát, de várhatóan gyorsan
fogják követni újabb és újabb fölvetések.
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Rendhagyó rajzóra
Magyar Péter építésszel

Minden a mienk!
Albert Ádám kiállítása

William Hall:
Wood

Sceni-Tech 2018

A MÉSZ székháza és udvara, 06. 15.

Kassák Múzeum, 03. 28. – 07. 01.

Phaidon Press, 2018, 224 oldal

www.meonline.hu

www.meonline.hu

www.meonline.hu

www.meonline.hu

Tüskecsarnok, Budapest, 05. 16. – 17.

Magyar Péter Amerikában élő építész és egyetemi tanár több megépült
és meg nem valósult projektben vett
részt tervező konzulensként. Magyarországon és külföldön egyaránt számos nemzetközi építészeti tervpályázatot készített. Az egyetemi oktatás
és a kutatómunka mellett a szabadkézi rajzolás életének legfőbb eleme.
A június 15-én tartott rendhagyó rajzórán – vagy ahogy ő nevezi: rajzworkshopon – leginkább a vonalas
rajz, a gyors városi sketch-ek és skiccek technikájával ismerkedhettek meg
a résztvevők, bepillantva a digitális
tollrajz mai lehetőségeibe.
Magyar Péter olyan teljességre törekvő hiperlátásmóddal rajzol, amely
folyamatban mindvégig ellenőrzése
alatt tartja az ábrázoló geometriával
kifejezhető „láthatóságot”, az előtérháttér tapasztalatait. Maga így vall
erről: „A tervezés mentálisan és testileg is átélt folyamat, fizikai testünk faji
emlékezetére alapozva lépésről lépésre hívja elő az épület mitológiáját.
Ily módon az építészet egy rajzokban
– jó esetben fizikailag is – megjelenített-megépített filozófiát testesít meg,
amennyiben a tudás, a valóság és a
létezés alapvető természetét vizsgálja. Szándékom tehát az érzés és a
gondolkodás egyesítése az akaraton
keresztül. Az akarat a rajzban nyilvánul meg. (…) Vizsgálataimat „felszíni
rajzokkal" vagy „térlenyomatokkal"
folytatom. (…) Ez a módszer egyidejűleg vizsgálja, elemzi, kutatja és artikulálja a kézzelfoghatót és az űrt, az
anyagot és a teret. E térlenyomatok
tehát a szándékolt fizikai valóság első
megjelenései, így a szellem anyaggá
való átalakítását illusztrálják.”

Albert Ádám egy konkrét történelmi szituáción keresztül vizsgálja, miképpen kapcsolódnak össze a politikai, a gazdasági és a művészeti ideák
egy társadalmi utópia megteremtése
érdekében. A kiállítás fókuszában az
1919-es budapesti május elseje áll,
amikor egy napra óriási színpaddá
változott a főváros. A korabeli esemény programszerűen kidolgozott
látványa, a monumentális építmények
és a képzőművészeti alkotások esztétikailag egy új világ reprezentációját
fogalmazták meg. Albert a történeti
kutatás azon elemeire reflektál, melyek az egyenlőség és a kollektivizmus
eszméjét jelenítették meg a szimbolikus térben. A Kassák Múzeumba
készített installáció a klasszikus modernizmus letisztultságát és funkcionalizmusát megidézve az esztétika
és ideológia közti bonyolult kötelékre
irányítja a figyelmet.
	A címként választott Minden a
mienk! kifejezés eredetileg Ady Endre Magyar jakobinus dala című vers
záró soraiban szerepel. A Margitsziget megnyitásakor – ami pár héttel
korábban még a polgári elit számára fenntartott zárt park volt – szintén
ez az idézet fogadta a közönséget
1919 áprilisában. A francia forradalmi hagyomány és a gazdaságpolitikai
intézkedés társítása rávilágít arra,
hogy a propaganda az új társadalom
létrehozásának eszközévé vált, amely
segítségével széles körben kívánták
terjeszteni a radikális baloldali politizáláshoz kapcsolódó eszméket.

William Hall könyve a faépítészet
múltját és jelenét foglalja össze elismerésre méltó egyszerűséggel és pontossággal. Az elmúlt évezred építményei
közül 170-et elemez végig a forma, a
textúra, a tájjal való kapcsolattartás, a
fény, a tömeg, az arányok és a szerkezeti megformálás szempontjából. Közismert épületekről van szó, a tradicionális
szerkezetektől a kortárs sztárépítészek
munkáiig, az ókorból megmaradt faépítményektől Peter Zumthor Új-kaledóniai
Kulturális Központjáig, olyanokról, amelyek az etnográfia és az építészettörténet számára mérföldkövek, és az építészeti lapokban rendre megjelennek, de
az olvasó, akár tervező, akár érdeklődő
laikus, nem feltétlenül e minőségek
mentén szemlél. Hall azonban a fát,
mint az épített környezet alapelemét,
a maga adottságai szerint vizsgálja,
folyamatosan szembesítve a fa megújuló, eleven, organikus karakterével. A
példák végigvezetik az olvasót a Föld
minden táján alkalmazott megoldások
hosszú során, így kerül egymás mellé
egy vietnami őserdei falu és egy belgiumi laboratórium, egy hagymakupolás
orosz templom és egy japán erőd. A
nagyméretű fotókat rövid, lényegre törő
magyarázó szövegek kísérik, amelyek
segítik az egyszerű megértést, de nem
kényszerítenek fölösleges háttérinformációkat az olvasóra. A kötetet Richard
Mabey tanulmánya vezeti be. A Phaidon által korábban kiadott Beton és
Tégla után a Fa kötete ismét gyönyörűen kiállított, okos könyv az építészet
lényegéről.

A Magyar Színháztechnikai Szövetség minden év májusában megrendezi Budapesten a színházi és
előadóművészeti szakma hazai ünnepét. A Sceni-Tech kiállításon korszerű világítási és hangosítási eszközök, színpadtechnikai megoldások,
látványelemeket támogató szoftverek
vonulnak fel, a legfrissebb eszközök,
amelyek az előadóművészet műszaki hátterét folyamatos megújulásra
ösztönzik. A bemutatott technológiák egyre gyakrabban megjelennek a
kortárs építészet eszköztárában is,
ezért fontosnak tartjuk a folyóiratban,
hogy a társművészet innovatív megoldásairól is beszámoljunk.
	A Magyar Színháztechnikai Szövetség 2004-ben alakult meg, hogy a
nemzetközi szakmai életben képviselje Magyarországot, valamint a színházak és előadóművészeti szervezetek
műszaki dolgozóinak munkáját segítse a szabványok, az európai szakmai
jogrendszerrel való harmonizáció, a
szakmai oktatás-továbbképzés és a
technikai innovációk itthoni megismertetése révén. Ezt a célt szolgálja a
szövetség által kiadott, Színpad című
negyedéves folyóirat is, amely rendszeresen bemutatja a magyarországi
és nemzetközi színházépítészeti trendeket, programokat, mind építészeti,
mind műszaki-szakmai szempontból
végigkíséri és elemzi a színházfelújítások, átalakítások folyamatát.

Forrás: MÉSZ
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régi-új magyar építőművészet

Fotó: Szabó-Jilek Iván
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____

Sári István
1945–2018
___

szöveg text:

___

Viszlai József

A 2015-ös év forró nyarán a diósgyőri vár újjáépített lovagtermében Országos Főépítészi
Konferencia zárásaként Sári István főépítész
nagyívű előadást tartott A múlt üzenete a jövőnek címmel. Vetített képes előadását legkisebb unokájának fotójával zárta. A kis lurkó
büszkén feszített babaruhájában, melyen a
felirat így szólt: „Diósgyőrinek születni kell”.
Sokszor és büszkén emlegette édesapját,
nagyapját, mint diósgyőri építőmestereket,
mondván, hogy pályaválasztása eleve determinált volt, azáltal, hogy az építészeti rajzot, „apanyelvként” örökölte, beleszületett a
szakmába. Mivel Miskolcon nem volt szakmai
képzés, ezért középiskolai tanulmányait a budapesti Ybl Miklós Építőipari Technikumban
végezte. Pályáját budapesti tervező irodákban
kezdte, de néhány év után hazatért szülővárosába, vagy ahogy ő fogalmazott: „DiósgyőrMiskolcra”. Ebben a korszakában, amely több
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mint húsz évig tartott, az S-házak 10. emeleti
lakásából naponta kitekintve a diósgyőri vár
és a Bükk fenséges látványával élt. Bárhol
fordult meg az országban, főépítészként, budapesti lakosként is dolgozószobája falát a
diósgyőri vár és a Bükk gyönyörű képe díszítette, mint egy ikon, uralta a szobát.
Sári Pista nagy bajvívó volt. Az elmúlt ötven év alatt másfél száz pályázatot készített,
és ebből minden harmadik pályamunka díjazott vagy díjnyertes lett. A pályázatokat építészeti, városépítészeti, szellemi lovagi tornáknak tekintette. Hiába óvta Frank Lloyd Wright
és Makovecz Imre is az ifjú építész nemzedékeket, hogy óvakodjanak a tervpályázatoktól, mert a zsűri mindig középszerű, Pistát ez
sohasem érdekelte. A feladat, a bajvívótársak
annál inkább. Még idén márciusban is a szegedi Széchenyi tér tervpályázata foglalkoztatta, hosszasan beszélgettünk pályázati elképzeléseiről, de ez már befejezetlen maradt.
Pályázatai közül három pályázatot emelnék ki, melyek egyfajta mérföldkőnek számítottak későbbi munkásságában. Az első
az 1981-ben, Bodonyi Csaba és Ferencz
Istvánnal közösen készített „Varsói Konfrontáció”, mely elnyerte a Lengyel Építőművész
Szövetség nagydíját, szemléletváltást hozott
a hazai és talán a nemzetközi várostervezési szemléletbe is. Ez az új gondolkodásmód
volt a Miskolci Építészműhely legfontosabb
sajátossága és eredménye. A másik kiemelt
pályázat a '90-es évek elején a soproni Lövérek táji és építészeti értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése volt. A tervpályázat
alapkérdése a várostól korábban vasfüggön�nyel elzárt területek újbóli bekapcsolása volt
a város vérkeringésébe. Ennek első díja is
inspirálhatta Pistát arra, hogy megpályázza a
„Hűséges város” főépítészi állását, melyet el
is nyert. A harmadik a 2001-es Csepel-Északi
Szigetcsúcs beépítésének tervpályázata, me-

lyet ő maga is úgy értékelt, hogy az utóbbi
évtizedek egyik legizgalmasabb és legfontosabb városépítészeti pályázata volt. A pályázati kiírás sugallata és a többi pályamunkában
megfogalmazott „Csepel-szigeti Manhattan”
helyett mi Észak-Csepelt, mint a Duna vízére
épült várost vízionáltuk. A terv annyira meglepte a bíráló bizottságot, hogy tán zavarában
első díjjal jutalmazta.
Külön szólnék a „nem hivatalos munkahelyekről”, az Északterv melletti Sajó kisvendéglőről, a legendás diósgyőri Bányászról,
és kerthelyiségéről, a soproni Gyógygödörről, és az Adria-parti konobákról, ahol ezek
a pályázatok „érlelődtek”. Száraz fehér bor
mellett, szódával hígítva, ahogy ezt a szakma mestereitől, többek közt Plesz Antaltól is
tanultuk. Sári igazi barát, társasági jelenség
volt, az összejövetelek központi figurája, ahol
gyakran előkerült a gitár is. A ’80-as évek
második fele, néhány évvel a rendszerváltás
előtt, az építész szakmában is egy hallatlanul
izgalmas időszak volt. Az országban megszaporodó építészműhelyek mellett az akkor
már nagy nemzetközi elismertségnek örvendő Makovecz Imre meghirdette a főépítészi
mozgalmat, és ő maga is példát mutatva,
több kisebb település mellett felvállalta Paks
főépítészségét. Ebben partneri munkát ajánlott a Miskolci Műhelynek. Pista Sopron után
Esztergom, majd Pesterzsébet főépítésze lett.
Ebben a minőségében kereste meg Makovecz
Imrét, hogy Pesterzsébeten épüljön fel Budapest első Makovecz-temploma. A felkérést a
mester örömmel vállalta, ám a tervek kidolgozását, 2011-ben bekövetkezett halála után
már fiatal munkatársai fejezték be.
Fecsegés lenne tovább folytatnom a hozzá fűződő emlékeimet. Úgy érzem, még mindig ott ül a kényelmes bőrfotelében, és vég
nélkül beszélgetünk.
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Pomsár János
1931–2018
___

szöveg text:

___

Gerő Balázs

Pomsár János első Ybl-díját (1964) és a Főváros Reitter Ferenc-díját (1979) budapesti
városrendezői munkásságáért kapta. Bár terveinek jó része (Kacsóh Pongrác út részletes
rendezési terve, Árpád-híd – Vizafogó, szombathelyi Fórum, Lágymányosi vásárváros stb.)
papíron maradt, a megépült hányad is jelentős (Kőbánya városközpont, Madách sétány,
illetve a kisebb lakótelepek: Pitvar utca, Alsóteleki út, Kispesti Hunyadi-Rákóczi utca).
A rendezési tervek hosszú ideig tartó megvalósulása az oka annak, hogy kikerülnek a
tervező kezéből, és az eredeti gondolatok nem valósulnak meg maradéktalanul. Példának
kívánkozik a vízivárosi részletes rendezési terv legszebb része, a Halászbástyát a Dunaparttal összekötő ún. Corvin-téri megnyitás, amely nemcsak, hogy nem épült meg, de
talán örökre feledésbe is merül. Sajnálatos az is, hogy a Kőbánya városközpont befejező
ütemében a közösségi terek, üzletházak, irodák és parkolóház helyett is lakások épültek;
a Madách sétány (a Váci utcára merőleges új gyalogos tengely) eredeti terve pedig az
MTC irodaház megépítésével meg is feneklett.
A komplexitás, amelyet mint várostervező vallott, azt kívánta meg, hogy a munka a várostervezéstől az épülettervezéssel együtt egészen a kiviteli tervekig egy kézben maradjon.
Lakótelepeinél új technológiákat vezetett be, mintegy a házgyárak alternatívájaként. Az
egyik a francia alagútzsalus építési mód, a másik az ÉTI által kidolgozott öntött beton
technológia. Az erre tervezett 9 emeletes lakóháza országos típusként Budapesten és
több városban számos példányban épült meg (Kőbánya, Lágymányos, Miskolc, Kecskemét, Tatabánya). Középületeinek nagy részét a lakótelepeinek kiszolgáló létesítményei:
üzletházak, óvoda-bölcsőde, orvosi rendelő stb. teszik ki.
Második Ybl-díját (1984) a szegedi Somogyi-könyvtár tervezéséért kapta. Két nívódíjas
épülete, a Kozma utcai krematórium és a Budapest Bank székháza, áttervezésnek esett
áldozatul. A tervezés mellett hosszú időn keresztül a BME Városépítési Tanszékén és a
MÉSZ Mesteriskoláján oktatóként is részt vett.
Pomsár András

Pomsár János elment.
Nemcsak építész volt, hanem igazi polihisztor. Talán ő volt az egyik utolsó. Szépen rajzolt, vonósnégyesében hegedült, sgraffitókat
csinált, a szívéhez közel állókról plaketteket
készített, amelyeket bronzba öntetett. Tudott
sakkozni, ultizni, remekül lábteniszezett, és
kitűnő bort termelt. Gregorián énekek szövegét tudta latinul, és a virágok nevét, melyeket
annyira szeretett.
Az utóbbi évtizedekben ideje java részét
Tabajd kötötte le, ahol kis falusi házán kívül a
szőlőhegyen nádfödeles pincéje volt, körülötte szőlő, diós, almás, málnás. Azt reméltem,
hogy ez a földmíves munka majd meghos�szabbítja János életét. Talán meghosszabbította, de nem eléggé.
Nagyon fog hiányozni.
Az Árpád-híd pesti hídfője, környékének részletes rendezési terve és beépítési tanulmánya, 1957. Tervezők: Preisch Gábor, Mester Árpád, Kiss Albert és Pomsár János
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Franciaország

megvalósított projekttel vagy esszével lehet

∙ Wang Shu & Lu Wenyu. Arc en rêve –

jelentkezni, a következő hat kategóriában:

A HORIZONT – Otthon a családnak terv-

	Centre d'Architecture, Bordeaux, 10. 28-ig

épített környezet, belsőépítészeti tér, köztér,

pályázatot Gyüre Lilla, Szabó Diána és

∙ Junya Ishigami: Freeing Architecture.

diplomamunka, kezdeményezés / kísérlet /

Bosnyák Dániel (Pécsi Tudományegyetem)

	Fondation Cartier, Párizs, 09. 09-ig

építészeti elképzelések, építészeti esszé.

koncepciója nyert meg.

∙ Habiter Plus Habiter Mieux. Pavillon de

A DKMT Euro-régió térségeiből (Magyaror-

DÍJAK

l'Arsenal, Párizs, 09. 01-ig
Hollandia

lyázni. Míg az utolsó három bármely magyar,

∙	Budapest Fotó Fesztivál, 02. 28 – 04. 20.

∙ Dissident Gardens. Het Nieuwe Instituut

román, szerb állampolgár számára nyitott.

∙	Strandszezon.

	Rotterdam, 09. 23-ig

Az első öt csoportba tartozó kategóriánál

	Lechner Tudásközpont, 09. 18-ig
hírek

szágon Csongrád megye és Bács-Kiskun
megye) az első három kategóriában lehet pá-

KIÁLLÍTÁSOK ITTHON

∙	Új híd a Dunán: 15+1 híd Budapesten
– kiállítás. Ganz Ábrahám Öntödei

augusztus 1-ig kell jelentkezni, az utolsónál
Németország

szeptember 10-ig. További információ és je-

∙ Shenzhen-ness: Space in Mutation.

lentkezés: http://competition.betacity.eu/en/

A Mesteriskola felvételi pályázatot hirdet a

	Gyűjtemény, Budapest, 09. 16-ig

	Aedes Architekturforum Berlin, 08. 16-ig

XXV. ciklusára fiatal, diplomás építészek és

∙	Julian Rosefeldt: Manifesto.

∙ Opening Lines: Sketchbooks of Ten Modern

belsőépítészek számára. A négy féléves to-

	Magyar Nemzeti Galéria, 08. 12-ig

	Architects. Tchoban Foundation – Museum

Újbuda Önkormányzata Ottlik-kert címen

vábbképzés célja a tervezés szakmai gyakor-

∙	Frida Kahlo.

für Architekturzeichnung, Berlin, 10. 07-ig

hirdetett meg nyílt tervpályázatot, mely célja

latának és elméleti ismereteinek kiszélesítése,

	Magyar Nemzeti Galéria, 11. 04-ig

∙ African Mobilities: This is not a Refugee

egy olyan közösségi tér létrehozása a kerület

illetve az építészgenerációk, irányzatok ös�-

∙	Elégia. Huszárik Zoltán rajzai.

	Camp Exhibition. Architekturmuseum der

szívében, amely egyszerre állít emléket Ottlik

szekapcsolása. Jelentkezhet mindenki, aki

	Műcsarnok, 09. 30-ig

építész(mérnök) vagy belsőépítész Msc vagy

∙	A jókedv sohasem köt meg. Rajk László,

∙ Märklin Modernism: From Construction to

és ad új funkciót az egykori, Bukarest utcai

MA diplomát, vagy ezekkel egyenértékű kül-

	Schmied Andrea, Trapp Dominika.

	Construction Kit and Back.

buszvégállomás környezetének. A pályázatra

	DAM, Frankfurt, 09. 09-ig

szeptember 21-ig lehet jelentkezni. A bírálóbi-

földi egyetemi diplomát szerzett, és legalább

Trapéz Galéria, 07. 31-ig

TU, München, 08. 19-ig

Ottlik-kert pályázat

Géza Kossuth- és József Attila-díjas írónak,

féléves szakmai gyakorlattal is rendelkezik és

∙	Schaár Erzsébet (1908–1975)

∙ Ride A Bike! Reclaim the City.

zottság elnöke Mohácsi Sándor tájépítész, a

a ciklus alatt, a 2018-2020. években más

	FUGA, 08. 27-ig

	DAM, Frankfurt, 09. 02-ig

bizottság tagjai: Erő Zoltán építész-urbanista,

posztgraduális képzésben nem vesz részt.

∙ Huszárlépésben – Sam Havadtoy

Külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű

	New Yorkban. LUMÚ, 09. 02-ig

Norvégia

irodalomtörténész, valamint az önkormányzat

magyar nyelvtudás kötelező. A felvételre je-

∙	Isten Nő. A Déví-kultusz és a hagyományos

∙ Le Corbusier by the Sea.

részéről Hoffmann Tamás polgármester, Büki

	Villa Stenersen, Oslo, 10. 28-ig

László városgazdálkodási igazgató és Takács

lentkezők az ÉME Tanulmányi Bizottság által

női szerepek Indiában.

kiírt felvételi tervpályázaton vesznek részt. A

Hopp Múzeum, 2019. 01. 06-ig

Gálhidy Péter szobrász, Kulcsár-Szabó Zoltán

Viktor mb. főépítész is.

felvétel a tervpályázati anyag és a benyújtott

∙	Art Capital 2018 – Az Édenkert nyomában.

Olaszország

A pályázatok leadási határideje: 2018. szept-

személyes portfólió alapján történik. A két-

	Ferenczy Múzeum, Szentendre, 09. 02-ig

∙ Velencei Építészeti Biennálé, Giardini,

ember 21. További információk: http://ottlik-

éves – nem akkreditált posztgraduális – to-

∙	Építészet határok nélkül. Szabó János

	Velence, 11.25-ig

kert.ujbuda.hu/

vábbképzés kétszer tíz hónapos időtartam-

építőművész. MODEM, Debrecen, 07. 29-ig

∙ Sleeping Beauty. Reinventing Frei Otto's

mal, kéthetenként 2 x 4 órában, és péntek

	Multihalle, Redentore, Velence, 07. 29-ig

Pályázat dunakeszi Járásbíróság és Járási

délelőtti és délutáni időpontokban, illetve al-

∙ David Chipperfield Architects Works 2018.

Ügyészség épületének tervezésére

kalmanként hétvégi szakmai tanulmányutak,

KIÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

	Basilica Palladiana, Vicenza 09. 02-ig

workshopok formájában történik. A ciklust

A Dunakeszi Járásbíróság és Dunakeszi
Járási Ügyészség jelenlegi épülete a 2120

lezáró kb. egyhetes építészeti tanulmányút,

Anglia

Szlovénia

Dunakeszi, Verseny utca 12. sz. alatt talál-

később kiválasztandó külföldi úticéllal valósul

∙ Frida Escobedo. Serpentine Pavilion.

∙ Constructive Alps 2017. MAO - Museum

ható, helyrajzi száma 3034. Tulajdonosa a

meg. A Mesteriskola működését, önállóságát

	London, 10. 07-ig

az Építész Mester Egylet (ÉME) biztosítja, a

∙ The Return of the Past. Postmodernism

Magyar Építész Kamara (MÉK) és a Magyar
Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) támoga-

of Architecture and Design Ljubljana, 11. 04-ig

in British Architecture. Sir John Soane's
	Museum London, 08. 27-ig

Magyar Állam, vagyonkezelője a Budapest
Környéki Törvényszék. A meglévő paneles
épület gazdaságosan nem átalakítható, bő-

PÁLYÁZATOK

tásával. Elektronikus regisztráció: 2018. június

víthető illetve felújítható, ezért bontásra kerül.
A tervpályázat során erre az "üres”telekre kell

18-tól 2018. augusztus 16-ig a Mesteriskola

Ausztria

BETA 2018 nemzetközi pályázat

a tervpályázati kiírás szerint megfogalmazott

honlapján (http://www.mesteriskola.hu/). A

∙ Gustav Peichl. MAK, Bécs, 08. 19-ig

A Kolozsvári Építészeti Biennálé három téma

mintaépületet tervezni. A mintaprojekt meg-

felvételi tervpályázat programja és mellékletei

∙ A Place for Bookworms.

köré szerveződik: az oktatás, a város és a

valósításának célja az, hogy a bírósági és

a honlapról és a szakmai médiából 2018. jú-

	AzW, Bécs, 10. 01-ig

hivatás. Ez utóbbihoz kapcsolódik a BETA

ügyészségi épületek kapcsán meghatáro-

nius 25. után tölthető le.

∙ Lacaton & Vassal. Aut. architektur und

2018 pályázat, mely a minőségi építészetet

zásra került tervezési irányelvek, valamint az

támogatja bármilyen téren és formában; és

alábbiakban hivatkozott elméleti mintaprojekt

azt mint a hivatáson belüli, szakmák kö-

alapelveinek alkalmazásával, egy a mai kor

Elektronikus benyújtás: 2018. augusztus 21.

tirol Innsbruck, 09. 16-ig

(kedd) 12:00 óráig. Összefűzött pdf vagy pdfa
formátumban (maximum 10 Mb) kell elküldeni

Dánia

zötti és tágabb társadalmi vonatkozások

elvárásainak megfelelő, az épület funkciójá-

a Mesteriskola email címére: eme.mesterisko-

∙ Possible Spaces. DAC Copenhagen, 11-26-ig

kommunikációs terét vizionálja. Augusztus

ból adódó minden elvárható igényt kielégítő,

1-ig lehet regisztrálni. A pályázat Euro-ré-

azaz egy jövőbe mutató "mintaépület” jöjjön

Finnország

giós jellege miatt román, magyar és szerb

létre. Ezzel együtt valósuljanak meg a moder-

A CEU budapesti épülete és a 4-es metró tíz

∙ The Housing Problem. Alvar Aalto's Housing

állampolgárok számára nyitott, akik segítik

nizált, hatékony, racionalizált munkavégzés,

állomása is ott van a Royal Institute of British

	Architecture.

a kitűnő építészeti alkotások megszületését

illetve az átláthatóbb munkaszervezés fizikai

Architects (RIBA) pályázatán a nemzetközi

	Alvar Aalto Museum, Jyväskylä, 09. 16-ig

(építészek, urbanisták, tájépítészek, vizuális

feltételei.

mezőny első 20 nyertese között. A díj végle-

művészek, mérnökök, informatikusok, de

Beadás határideje: 2018.09.04 kedd, 16:00

ges eredményét novemberben teszik közzé.

NGO-k dolgozói, szociológusok és filozófu-

Bővebb információ: www.mek.hu

la@gmail.com

sok is jelentkezhetnek). Az utóbbi két évben
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Bérczi Zsófia

vizuális művész, fotóművész,
színháztervező-rendező
Diploma Degree

1997 BME Építészkar
2003 Magyar Iparművészeti Egyetem,
vizuális kommunikáció szak
2011-től MOME Doktori Iskola
Tevékenység Activity

Az Élőkép Vizuális és Interdiszciplináris
Színházi Alkotóműhely alapítója és vezetője, kutatási témája a vizuális színház,
számos „vizuális” illetve „interdiszciplináris” előadás rendezője és tervezője,
a 2003 óta működő Octopus Tarot
Labirintus interaktív személyes önismereti
színház készítője.
Egyéni kiállítások Solo exhibitions

2002 Merlin Színház kávézója, Budapest
2003 Magyar Iparművészeti Egyetem,
Budapest
2004 Monostori Erőd, Komárom
2006 Trafó, Budapest
2010 Magyar Kultúrintézet, Stuttgart
Díjak Awards

2000 ARC kiállítás, Boomerang különdíj
2002 Leica fotópályázat, 1. díj
2003 MAOE diploma különdíj
2006–2007 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2009 NKA alkotói ösztöndíj
www.livingpicture.org

régi-új magyar építőművészet

Csatai László

Csomay Zsófia

Németh Tamás

Diploma Degree

Diploma Degree

Diploma Degree

1998 BME Építészkar

1967 Magyar Iparművészeti Főiskola

2003 BME Építészmérnöki Kar

Válogatott munkák Selected projects

Oktatói tevékenység Teaching activity

Oktatói tevékenység Teaching activity

Debreceni Járásbíróság (társtervező),
2013
Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló, 2008
Telki vadászház felújítása (társtervező),
2007
Pécsi Ítélőtábla (Koller Józseffel), 2006
Debreceni Ítélőtábla és Fellebbviteli
Főügyészség (társtervező), 2005

1986- Magyar Iparművészeti Egyetem,
MOME

2007–2008 BME Lakóépülettervezési
Tanszék

Válogatott munkák Selected projects

Válogatott munkák Selected projects

Völgyikút Szabadidőközpont,
Veszprém, 2007
Dunapest Rezidenciák, Budapest, 2002
Raoul Wallenberg Vendégház,
Budapest, 2001
Fő utcai irodaház 2, Budapest, 2001
Kolozsvár utcai óvoda, Budapest, 1996
Fő utcai irodaház 1, Budapest, 1986
Békéscsabai Megyei Könyvtár, 1985
OMKDK szolgáltatóház, Budapest, 1977

MOME Műterem- és Médiaháza,
Budapest, 2015
MOME Műhelyháza, 2015
8 csoportos óvoda, Jászberény, 2011
Lipicai Lovasközpont, Szilvásvárad, 2014
50 szobás ötcsillagos szálloda,
Budapest, Október 6. utca, 2010
30 lakásos társasház, Budapest, Szalag
utca, Donáti utca, 2007
Gépesített parkolóház, Budapest, Akácfa
utca, 2006

építész

Kiemelt pályázatok Featured competitions

Új pécsi vásárcsarnok,
megosztott 2. díj, 2015
Pécs, Indóház tér és környékének
rendezése, 1. díj, 2008
Győr Ítélőtábla és Főügyészség,
2. díj, 2004
Debrecen Igazságügyi Központ,
1. díj, 2003
Pest Megyei Bíróság épülete,
1. díj, 2000

építész

Kiemelt pályázatok Featured competitions

Völgyikút Szabadidőközpont, Veszprém – 1. díj
Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely – 1. díj
MAOE Műteremház – 1. díj
Díjak Awards

Iroda Office

2008 Érdemes Művész
2003 Kotsis Iván emlékérem
2000 Budapesti Építészeti Nívódíj
1995, 2002, 2009 Pro Architectura díj
1986 Ybl díj

Csatai Építész Iroda Kft.
7623 Pécs, Atléta u. 11.

Iroda Office

Díjak Awards

2007 Pro Architectura-díj

építész

Kiemelt pályázatok Featured competitions

Agóra pólus interaktív kiállítási központ,
Győr, 2009 – megvétel
Idősek otthona, Budapest, Baross utca,
2007 – megvétel
8 csoportos óvoda, Jászberény, 2006
– 1. díj
Iroda Office

CET Budapest Kft.

OPAQ
1093 Budapest, Lónyay u. 13/B
info@opaq.hu
+36 70 5149384

www.cetbp.hu

www.opaq.hu
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Oláh Mihály Zoltán dr.

Tóth Zoltán

B. Terbe Erzsébet

Bánszky Szabolcs

Diploma Degree

Diploma Degree

Diploma Degree

Diploma Degree

1979 BME Építészkar
1984 BME Építészkar, városrendezési
szakmérnök
1987 BME, doktori cím

1986 BME Rajzi Tanszék

1982 BME Építészkar
2018 BME Építészkar, műemléki szakmérnök

1995 BME Építészmérnöki Kar

építész, városrendezési szakmérnök

építész

Válogatott munkák Selected projects

Budapest Várkert Kioszk felújítása
Budapest, Hill Side irodaház
Budapest, energiatakarékos családi ház
Sopron, Tűztorony és Turisztikai Központ
Budapesti Corvinus Egyetem új campus
Csengersima, református templom
Dunaújváros, r. kat. főtemplom

Bp. XI. Madárhegy beépítési és engedélyezési terve, 1992
Miniszterelnöki (Házelnöki) rezidencia, 1998
ELTE Déli tömb labor belsőépítészete, 1999
Margitsziget Palatinus strand rekonstrukció
I. ütem, 2002
Mátraháza, Református Lelkészüdülő 2006
Richter Gedeon Kémiai Kutatóépület, 2007
Karcagi vasútállomás, 2017
Balatonfüredi felvételi épület, 2017

Kiemelt pályázatok Featured competitions

Kiemelt pályázatok Featured competitions

Keszthely Fenékpuszta hasznosítása – 1. díj
Somogy megyei kastélyok hasznosítása
– 1. díj
Dunaújváros Római Katolikus Főtemplom
építése – 1. díj
Hévíz Belváros térrendezés – 1. díj

Nemzeti emlékhely Székesfehérvár,
1989 – 3. díj
Örs vezér tér Üzletközpont, I. díj
EXPO magyar pavilon (Turányi Gáborral),
1994 – 1. díj

Díjak Awards

2008 Budapest Építészeti Nívódíj
2008 FIABCI különdíj
2011 Pro Architectura-díj

Válogatott munkák Selected projects

Kőszeg, műemlék helyreállítás,
Nívódíj, 1985
Budapesti Corvinus Egyetem új campus,
Építőipari Nívódíj, 2008

Díjak Awards

Iroda Office

Ideocsoport Kft.

Iroda Office

Konstruma Mérnöki Iroda Kft.

építész

Válogatott munkák Selected projects

Budapest, Klotild Palace Hotel átalakítása
(társtervező), 2010
Budapest, Kazinczy u. műemlék átalakítás, 2011
Budaörs, Zichy major kulturális központ,
2011
Budapest, Szív u. lakóház (társtervező),
2003
Budakalász, Sport- és szabadidőközpont
(társtervező), 2000
Bankfiókok (Szombathely, Székesfehérvár, Budapest, Érd, Siófok, Keszthely,
Komárom), 1996–2015
Díjak Awards

2017 Építőipari Nívódíj

építész

Válogatott munkák Selected projects

Békéscsaba vasútállomás rekonstrukciója
Vác vasútállomás rekonstrukciója
Székesfehérvár vasútállomás utasforgalmi terület rekonstrukciója
Mezőberény vasútállomás rekonstrukciója
Szigligeti Vár turisztikai fejlesztése (társtervező)
Millenáris G épület (társtervező)
Kiemelt pályázatok Featured competitions

Budapest Kossuth tér, Nemzeti Lobogó
és környezete, 2005 – 1. díj
Iroda Office

Mata-dór Architektúra Kft.
1112 Budapest, Dió utca 3-5.
www.mata-dor.hu

Iroda Office

Paulinyi-Reith & Partners
Mérték Építészeti Stúdió Kft.
06 1-888-9600
www.p-rp.hu

www.ideocsoport.hu

www.konstruma.hu
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Beliczay Zsuzsa bölcsész, 2003–2008 között a Magyar Építőművészet
szerkesztője, 2009-től hírügynökségi munkatárs. Német nyelvből számos szakfordítása jelent meg az Utóiratban, lapunk rendszeres szerzője, jelenleg szabadúszó újságíró-szerkesztő.
Botzheim Bálint építész, kutató. Szakterülete: digitális építészet, parametrikus paradigma. 2007-től a Kapy és társai Kft. partnere. Közös pályázatokat készített Kapy Jenővel (Szervita tér 2006, Pécsi Koncert Központ – PKK 2007). Önálló
munkái: Vác csillagvizsgáló torony 2007; Art-Universitas Pályázat szoborterv, I. díj,
2008, Sopron. Kutatási területe: kiber-építészet. 2009-től a Magyar Építőművészet szerkesztője. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett MA fokozatot.
Böröcz Sándor villamosmérnök, világítástervező. 1979-ben szerzett villamosmérnöki diplomát. Hosszú ideig a Tungsram mérnökekén dolgozott, majd 1990-től
a Lisys főmérnöke, cégvezetője, 2006-tól pedig elnök-vezérigazgatója lett. 2004-től
a Magyar Színháztechnikai Szövetség elnökségi tagja 2008-tól alelnöke, 1996–2007
között az OISTAT Technológiai Bizottságának magyar tagja. 1996-tól oktat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, illetve a Képzőművészeti Egyetemen. Rendszeresen publikál a Színpad c. folyóiratba. 2006-ban jelent meg Színpadvilágítás című
kötete a Colorcom Média kiadónál.
Branczik Márta művészettörténész. 1988-ban diplomázott az ELTE művészettörténet szakán, 1994-ben elvégezte az Institut für Kulturwissenschaft (Bécs)
posztgraduális kurátor képzését. A BTM Kiscelli Múzeum Építészeti Gyűjteményét
vezető kurátora, a Modern Építészetért Nonprofit Kft. alapító tagja. Műemléki érték
szakértőként műemléki dokumentációkat készít, építészeti tematikájú kiállításokat
rendez és építészeti tárgyú tanulmányokat, cikkeket publikál.
Debreczeni Péter építész, belsőépítész. 2010-ben végezett a MOME Építészeti Intézetében és a Politechnico di Milano belsőépítész szakán. Jelenleg DLA hallgatóként a MOME Építészeti Intézetében parametrikus tervezést oktat. Építészként
és belsőépítészként az installációktól az irodaházakig számos projekten dolgozik
Magyarországon és külföldön. Jelenleg főleg díszletekkel és kiállítási installációkkal
foglalkozik.
Garai Péter építész. 2006-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, ezután négy évig a KÖZTI Zrt-nél, Pottyondy Péter és Potzner Ferenc műtermében
dolgozott. 2010 őszétől két évig az epiteszforum.hu szerkesztője, számos publikáció
szerzője. 2013-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájában, az
Építési, Ingatlanügyi és Műemléki Osztály referenseként dolgozik. A BME Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzésének végzős hallgatója, a Kövekbe épített hitvallás
(2011) és a Szecesszió az Alföldön tanulmánykötetek (2017) társszerzője.
Géczi János kutató biológus, egyetemi docensként művelődéstörténetet oktat.
Szépirodalmi munkássága széles (vers, esszé, regény, képvers). Legutóbb megjelent
kötetei: A rózsa művelődéstörténete (keresztény középkor), Gondolat, 2007; Tiltott
Ábrázolások Könyve, Gondolat, 2008.
Gerő Balázs dr. építész. 1961-ben szerzett diplomát a BME Építészkarán.
Hosszú ideig a BUVÁTI, illetve néhány évig az IPARTERV tervezője volt, elsősorban
városrendezési projektekkel foglalkozott. A BME Városépítési Tanszékén óraadó
tanár volt. Az 1970-es évek végén – algériai tervezői tapasztalatai alapján – doktori
disszertációt írt a fejlődő országok lakásépítészetéről. A rendszerváltás után, első
díjas pályatervei nyomán valósult meg az ELTE déli tömbje és a budapesti. Ötvös
utcai iskola rekonstrukciója.

régi-új magyar építőművészet

Getto Katalin művészettörténész. 1990-ben végzett a PTE magyar-művészettudomány szakán. Művészettörténetet tanít, építészeti tárgyú írásai, kritikái a Magyar
Építőművészet, a Balkon, az Alaprajz és az Echo című folyóiratokban jelentek meg.
Götz Eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán magyar-történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több
napilapban és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 1997
óta a Magyar Építőművészet olvasószerkesztője. 2012 között a www.kultura.hu
szerzője, 2009-2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára.
Kerékgyártó Béla PhD filozófus, a BME Filozófiai és Tudománytörténet Tanszékének egyetemi docense, 2002-2005 között Széchenyi Professzori
Ösztöndíjas volt. A BME mellett részt vett a MOME DLA-képzésében, valamint
oktatott a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Építészetelméleti szakíró,
szakfordító, kutató, kutatásvezető. Legfontosabb kötetei: A mérhető és a mérhetetlen. Huszadik századi építészeti írások (szerkesztő, 2000, 2004); Kenneth
Frampton: A modern építészet kritikai története (szerk., 2002); Adolf Loos: Ornamens és nevelés. Válogatott írások (szerkesztő, 2004); Berlin átváltozásai. Város,
építészet, kultúra (2008). 2014-ben Kotsis Iván emlékérmet kapott.
Somogyi Krisztina vizuális intelligencia kutató. 20 éve foglalkozik építészettel és vizuális kommunikációval. Kiállításokat szervez, televíziós műsorokat
készít, írásai a fontosabb hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg. Cságoly
Ferencről írott monográfiája 2004-ben, Balázs Mihályról írott könyve 2006-ban,
Golda Jánosról szóló monográfiája 2018-ban jelent meg. Építészet és lélek
címmel építészeti portréfilm sorozata 2006 őszén indult. Szerkesztője volt a pécsi EKF beruházásokat követő és értelmező KÖZ_TÉR_KÖZ címmel megjelent
albumnak, amelyet a DDÉK felkérésére készített. 2010-2011-ben a University of
the Arts London design és építészet kritika kurzusát végezte el sikerrel. Tanulmányában, az építészeti kritika új nézőpontjainak meghatározásával foglalkozik, így a hétköznapok felől történő, értelmező olvasatok szükségessége mellett
érvel. 2011-től a BME Építészmérnöki karának DLA képzésén a vizuális kommunikáció témakörében felkért előadó. 2014-ben Ezüst Ácsceruza-díjat kapott.
Szegő György építészmérnök (BME, 1972), belsőépítész (IMF, 1976), DLA
(1999). 1972-73 BUVÁTI, 1979-88 a Csiky Gergely Színház díszlet-jelmeztervezője.
1982 a BITEF fődíjas Marat halála tervezője. Az Újvidéki Szcenográfiai Triennálé
Ezüst-díjasa (1983). 1989-2001 között látványtervezést (MKE), ill. 1998-2003 között
műtörténetet (ORZSE) oktat. 1987 MTA Soros-, 1990 Eötvös-, 1998 Széchenyi-ösztöndíjas. 1992 Greg Lynn ösztöndíjasa / F. Meritis, Univ. Amszterdam). Jászai-díj
(1995), Dercsényi díj (1999), Érdemes művész (2002). 1983-tól publikál szakcikkeket
és könyveket a vizuális kultúra területén. Építészeti, művészeti kiállítások kurátora/
tervezője (Építészeti Tendenciák 1981, Baumhorn Lipót építész, 1997, Diaszpóra
és művészet 1999, 7. Velencei Építészeti Biennálé 2000, Álmok Álmodói/Millenáris
Park 2001, 100 % kreativitás, I. Építészeti Nemzeti Szalon/Műcsarnok, 2014). 1997től a MÉ szerk. biz. tag, 2001-től főszerkesztő. Az Utóirat melléklet alapító-szerkesztője. 2014-ben Ybl díjat, 2016-ban Kiváló Művész elismerést, 2017-ben Ezüst
Ácsceruza díjat kapott. 2014-től a Műcsarnok művészeti vezetője.
Tatai Mária építészmérnök (1978, BME). Tervező, szakíró, szakfordító, a
környezetkultúra iskolai program egyik megalkotója, oktatott az ELTE-n és az
Iparművészeti Egyetemen. Mozdulatművészeti darabok rendezője, koreográfusa. Jelenleg a MÉK munkatársa, az Építész Évkönyv szerkesztője.
Tóth Zoltán építészmérnök. 1986-ban diplomázott a BME Építészkarán,
több országos tervpályázaton díjazott és elismerést nyert ( Budapest Építészeti Nívódíj, Pro Architectura-díj, FIABCI különdíj). Építészeti tevékenysége
széles körű, jelenleg a hazai vasútépítészet aktív alakítója. A Budapesti Építészeti Kamara Szakmafelügyeletének tagja.
Viszlai József építész. 1983-ban diplomázott a BME Építészkarán, majd
1989-ig az ÉSZAKTERV szerkesztője, tervezője, később vezető tervezője volt. Elvégezte a MÉSZ Mesteriskolájának IX. ciklusát, mestere Bodonyi Csaba volt. A Miskolci Építész Műhely második generációjának tagjai közé tartozik. 2007–2010 között
Miskolc főépítésze volt. 2003-ban Pro Architectura-díjat, 2016-ban Ybl-díjat kapott.
Zsoldos Anna művészettörténet szakos hallgató az ELTE BTK Művészettörténet szakán. Fél évet tanult Velencében és Rómában. Kutatási területe a
20. századi és kortárs építészet. 2018-tól a Magyar Építőművészet gyakornoka.

2 018 . J Ú N I U S 2 . –
J Ú L I U S 29.

A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg.

TÉR A L A K ÍTÁS
SZ A BA D K ÉZZEL

V IG A D Ó G A L É R I A
VI. emelet (Pesti Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
A Magyar Belsőépítész Egyesület tárlata áttekintés arról, hogyan változott az elmúlt hetven évben a belsőépítész
tervező víziójának, a belső tér kialakításának rajzon keresztüli megragadása és ábrázolása.

minden, ami művészet
mma.hu
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Fény Mestere díj / Master of Light Award 2017 • A Pécsi Horvát Színház bővítése és felújítása / Extension and Modernization of
the Croatian Theatre in Pécs – Csatai László • La Seine Musicale – Shigeru Ban, Jean Gastines • MOME 2, Budapest – Csomay Zsófia,
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Az építészeti világítás forradalmai / The Subsequent Revolutions of the Light in Architecture – Sándor Böröcz • Interjú Bányai
Tamás és Haász Ferenc világítástervezőkkel / Interview with Tamás Bányai and Ferenc Haász Lighting Designers – Somogyi
Krisztina • Épületvilágítás és animációk / Light Architecture and Animation – Debreczeni Péter • Balkrishna Doshi, Pritzker-díj
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CsúCsteChnológia
a kivitelezés támogatásában
A különböző szakágak közötti megbízható és
folyamatvezérelt ütközésvizsgálat a kivitelező
és építőipari beruházó cégek számára komoly
hatékonyságnövelést és jelentős költségcsökkenést eredményez. A Solibri Model Checker
a világ egyik legfejlettebb, platformfüggetlen
megoldása.

A Solibri ütközésvizsgáló, modell megfeleltetési,
valamint kivitelezés-követő megoldásai
szolgáltatásként is elérhetőek.
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