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Hiánypótló épület

Zsidó Kiválóságok Háza, Balatonfüred
—
építészek architects: Sugár Péter, Varga Piroska
—
Balatonfüreden, Ófalu városrészben a BajcsyZsilinszky úton haladva egy józan egyszerűségről árulkodó régi-új épületegyüttesre lehetünk figyelmesek. A telekhatáron álló kő kerítésfal mögött archetipikus épülettömeg jelenik
meg, fehérre vakolt falak, égetett cserépfedésű nyeregtető, a keleti oromzatán pedig szakrális jelentéstartalmú elemek: félköríves záródású ablak és nyugati oromzatának csúcsán a
tízparancsolat kőtáblái.
Az öreg ház keleti végében, annak szuveneritását tiszteletben tartva, egy alig érzékelhető üvegből készült
nyaktaggal csatlakozva, néhány méterre áll a homogén
kubusként megfogalmazott, antracit színű korcolt fémlemezzel burkolt új közösségi és interaktív kiállító épület.
A markánsan eltérő karakterű megjelenés, valamint a
kompozíció egyszerűsége tudatos tervezői döntés következményei. A koherens egészen belül minden építészeti komponens megjelenése tiszta; egy-egy önálló
egység homogén anyaghasználatra törekszik.
A ház napjaink modernizmusának jellegzetes példája; nincs külső maszkja, mely elfedné a rendeltetését, a
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homlokzat őszinte lenyomata a belső funkcióknak. Közösségi funkciókat ellátó földszintje nagy transzparens üvegfelületeivel nyitottságot sugall a kültér felé. E gesztust az
emelet introvertáltsága ellenpontozza; a belső tér high-tech világa kívülről elzárkózik, s
a teljes kubus felső része néhány helyen felhasított „fekete dobozként” jelentkezik.
Az együttes az új épület bejárata felől közelíthető meg. A nyugati irányból üvegfallal
határolt, természetes fényben úszó belső tér könnyed, szabadon áttekinthető. A ház
hossztengelyével párhuzamosan, a keleti telekhatár mentén helyezkedik el a közlekedő
rendszer. Ezzel szemben, a zsinagóga keleti végfala mentén lévő légies üveg nyaktagban kaptak helyet az üzemeltetéshez szükséges adminisztrációs pultok, illetve a tér
közepén – az interaktív kiállítótér első elemeiként – változó magasságú érintőképernyős
kubusok állnak a látogatók személyre szabott kiállítási anyagának összeállításához. Az
alaprajz déli végében közvetlen kertkapcsolattal rendelkező kávézó tér található, amely
összenyitható a kerti terasszal.
Az emelet egyetlen, összefüggő kiállítótér, benne elszórtan türkiz színű interaktív digitális paravánok helyezkednek el. Kifejezetten innovatív a kiállítás koncepciója,
amelyben egy szabadon választott digitális paravánon a zsidó származású kiválóságok
munkásságát tekintheti meg a látogató.
A komplex, átgondolt tervezési folyamat eredményképpen építészet, belsőépítészet és épületgrafika kéz a kézben járnak. A belső tereknek a külső épületkarakterhez
illeszkedő, és a ház rendeltetéséhez mérten kellően komoly hangvételű, alapvetően
szürke árnyalatú színvilágát a bútorok és épületgrafika játékos, fiatalos lendületet adó
sárga és türkizkék árnyalatai oldják. A lépcsők mentén látható színes grafikák szisztematikusan megtervezett színes háromszögek játékából rajzolódnak ki. E koncepcióban
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a háromszög, mint alapvető síkgeometriai elem, a Dávid-csillag szétbontásából nyert grafikai asszociáció. A
pincében található vizesblokk és a múzeumpedagógiai
terem belsőépítészete e remekül eltalált épületgrafikai
világgal tart összhangot.
Az egykori zsinagóga elpusztult belső terének helyreállítása hiteles adatok híján nem volt lehetséges,
ugyanakkor jelen állapotában is figyelemre méltó a tér
hatása. A fiókos dongaboltozattal fedett tér reprezentatív hatása fehérre festett, lecsupaszított, steril állapotában is szakrális atmoszférát kelt. Ezt az érzést erősíti
a Pestről származó restaurált frigyszekrény, mely a valamikori tóraszekrény helyén, a jelenlegi bejárat előtere
mentén áll. A padlót borító vörös égetett burkolólapok
árnyalatai a korábbi építési periódusok 15–16., illetve
18–19. századi falmaradványainak kontúrjait mutatják,
ezzel képviselve azt a korszakokat is, amikor az épület
a katolikus illetve református felekezetekhez tartozott.
Annál is inkább fontos ez, mivel az eredeti tervezői gondolat szerint a régi épület egyúttal ökumenikus tér is. E
gondolatnak erősítéséül, Sugár Péter építész elképzelése szerint a tóraszekrényen túl valamennyi, a helyszínen
egykor hitéletet folytató felekezet egy szimbolikus, szak-
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Dr. Olti Ferenc
——

rális tárgyon keresztül képviseltethető volna az egykori
templomtérben.
A bútorozás célszerűen funkcionális: a közösségi,
netán vallási célú rendezvények során használt, egymásba csúsztatható székek és a szétszerelhető előadói
dobogó a használat függvényében a nyugati falnál található fehér tárolóban helyezhetők el.
A balatonfüredi egykori zsinagóga viharos és olykor
méltatlan történetének egy jelentős állomásán vagyunk.
Felújításával és bővítésével Ófalu városrész hiánypótló
épületet kapott – és kapott vissza –, napjaink kulturális
életében széleskörű lehetőségek előtt nyílt kapu, amellyel
egyidejűleg optimista, tanító célzatú és korszerű kiállítási
móddal emlékezik meg a zsidóságot ért vészterhes történelmi időszak tragikus következményeiről. Mindez olyan
építészeti keretet kapott, ahol a múlt és jelen nem konkurensei egymásnak: higgadt megjelenésükkel kiegészítik
egymást, az új méltó utódául szolgál az idősnek. Nyugati irányból szemlélve a két ház olyan, mint két generáció egy-egy tagja: az egykori zsinagóga méltóságteljes
architektúrája mögött előbukkan az új ház tömege, s a
háttérből éberen őrködik elődje sorsa felett, hogy annak
helyreállított tekintélyén csorba ismét ne eshessen.
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A Stop-Gap Building
The House of Jewish Excellences, Balatonfüred
In Balatonfüred, more precisely in the district named Ófalu there is an old-new building
standing in Bajcsy-Zsilinszky Road that reflects rational simplicity. Behind the stone fence
there is an archetypal building mass with white plastered walls, a pitched roof with fired
tiles, and motifs on the eastern gable with sacred symbolic meanings: a window ending
in a semi-circular arch and the stona tablets of the ten commandments at the top of the
western gable. At the eastern end of the old structure, respecting the sovereignity of it,
a hardly visible glass neck connects it to the new communal building also housing an
interactive exhibition. This homogeneous cube clad in anthracite coloured metal sheets
stand only a few meters away from the old one. The strikingly different, characteristic
appearance and the simplicity of the composition are results of deliberate choices of the
designer architect. Within the coherent whole every architectural component appears
as clean: each is an independent unit with materials homogeneously used. Because
of the lack of authentic data, it was impossible to restore the destroyed interior of the
former synagogue. However, even in its present-day conditions the space has remarkable effects. Covered with a barrel vault, the interior creates a sacred atmosphere with
its representative appearance resulting from white paint, sterile conditions stripped of
every superfluous flourish.
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Gondolatokból épített palota
A 70-es évek elején Szentkirályi Zoltán terepmunkából álló felmérésre hívta diákjait. Inkább állapotjelentés volt a cél, mint kutatás. Nekem
Tarpa faragott tornácai, Dabas kúriái, Nagybajom és Balatonfüred református temetői jutottak. Utóbbi és a szomszéd zsidó temető szép
faragású klasszicista sírkövei a reformkori füredi polgár aranykorának tanúi voltak. Voltak, múlt időben, mert akkor a Balaton-felvidék új
építkezői előbb csak a kerítés, majd a sírok köveit is új házaik betonalapjaiba „úsztatták”. Megrázott, így rajzi anyagomhoz szöveget is tettem, beszámolót az Országos Műemléki Felügyelőségnek. Ez év elején az Utóiratba írt Enigma-recenziómban (lásd MÉ 2018/ 2) kiemeltem,
hogy Kós Károly 1922-ben beszámolt az elődintézménynek Náznánfalva 1747-es fa zsinagóga romló állagáról, hivatali segítséget sürgetve.
Késve kapott egy semmitmondó választ. Nekem már ilyen se jött.
Füred fénykorában, a 19. század közepén a város 150 fős zsidósága megvette a 13. századi alapokra épített, 18. századi, kora barokk, kinőtt,
illetve elhagyott református templomot, ebben alakította ki a zsinagógáját. A zsidók száma a holokauszt után 15 főre apadt, a zsinagógát
fenntartani nem tudták, a 60-as években eladták. A középkori eredetű templomban hajógyári garázs, majd raktár működött.
Előző számunkban példaként mutattuk be a Peter Behrens tervezte zsolnai zsinagóga civil kezdeményezéssel megvalósított újjászületését.
Most magyar példa következik: a füredi zsinagóga az utolsó még itteni születésű és itt élő zsidó, Olti Ferenc civil kezdeményezésére, márciustól a városi intézményként felújítva, múzeumként, közösségi térként nyitotta ki kapuit. A múzeumrész Olti Ferenc informatikai szakember
ideája szerint 35 érintőképernyős terminállal üzemel, ahol a látogatók 130 zsidó származású tudós biográfiáját és tudományos eredményeit
ismerhetik meg három nyelven, részben játékosan interaktív módon. Ez a funkció a régi ház mellett kontrapontos kompozíciós elemként kapott
helyett. Az öreg zsinagóga terében jelenleg nincs hitélet, de van egy régi tóraszekrény, amely szimbolikus tárgy. Az erzsébetvárosi zsinagógából származik, ahol a rendszerváltás környékén első otthonára talált a ma virágzó MAZSIKE, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület.
Időközben szintén civil kezdeményezésre Budapesten megépült a Lauder iskola – igaz, nem a pályázatot nyert Sugár Péter tervei szerint. De
Sugár Péternek most Olti Ferenccel sikerült végigvinnie a füredi projektet. A 300 milliós beruházás gazdája Balatonfüred, 200 millió Ft-ot a
Norvég Alap pályázatán nyert el, 38 milliót a Miniszterelnökség adott. Olti Ferenc, aki máig a MAZSIKE elnökségi tagja, sok zsidó közösségi
projekt aktivistája a Szombat c. lap interjújában Bóka István polgármestert nevezte meg a terv legfontosabb partnereként. A ház falán a tudósokról így szól az emléktábla: „…Ők azonban megmenekültek, és az Élet szavával válaszoltak a sötétség szavára. Gondolatokból építettek
palotát, ez a palota az otthonunk…”
Szegő György
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