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Ki nyerte a 2010 Budapesti Építészeti Nívódíjat? A választ nem nehéz megjegyezni: senki. Idén
ugyanis – ellentétben az elmúlt tizenöt évvel – nem is írták ki a pályázatot a díjra. Az építésügyi
bírságokból befolyó minisztériumi keretért, a „építési célelôirányzatért” sem érdemes most folya-
modni (például „az építészeti kultúra fejlesztésére”), ez a vörösiszap elleni védekezés miatt le-
nullázódott. A lakásépítés gyengélkedik: 2010 elsô kilenc hónapjában 13 340 új lakás épült, 34
százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek száma 14 188
volt, ami 37 százalékos csökkenést jelent.
Az okok: politikai földindulás, iszapkatasztrófa, gazdasági válság – ebben a sorrendben. A fôvá-
rosi viszonyokat ismerôk ugyanakkor pozitív fejleményként értékelik, hogy Tarlós István fôpol-

gármester saját hatáskörbe vonta a városfejlesztést – talán a
jövôben nem a befektetôk alakítják a városképet. Ígéret a lakás-
építésre is van, ha halvány is: 2012-ben újra 25-30 ezer lakás
épülhet, majd a következô évtôl évi 30 ezerrel stabilizálódhat a
piac – mondta Bencsik János, energiaügyi és otthonteremtési
államtitkár. A Zöldberuházási rendszer pályázatait még novem-
berben elbírálják, így jövôre a fûtési szezon végeztével 25 mil-
liárd forintos támogatással mintegy 50 milliárdos piac áll az
építôipar elôtt. (Az építôipar kétezer milliárdos termeléséhez
képest mondjuk ez nem óriási összeg, de valami.)
A kincstári optimizmus mellett az ipar beindulása ad okot re-
ményre. A KSH szerint az ipari termelés az év elsô nyolc hónap-
jában 10 százalékkal magasabb volt, mint az elôzô év azonos
idôszakában. Az ipari épületekre kiadott engedélyek száma 5
(az alapterület 10), a mezôgazdasági épületekre kiadott enge-
délyek száma 7 (az alapterület 40) százalékkal nôtt az elsô há-

rom negyedévben. Az ipari épületekkel foglalkozik a Metszet ezen lapszáma, és a terület érde-
kességét jelzi, hogy a Csarnok Megoldások konferenciasorozatunkon 728-an vettek részt öt hely-
színen. A sokat koptatott bon mot-val tehát a helyzet jó, de nem reménytelen – vagy legalábbis
nem teljesen.
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A Fuga Budapesti Építészeti Központban ok-
tóber 4-én délután folytatódtak a világnap
eseményei. Az építészeti konferenciát Noll
Tamás, a MÉK elnöke nyitotta meg. Hangsú-
lyozta, hogy az Építészet Világnapját az UIA
kezdeményezésére október elsô hétfôjén ezút-
tal huszadik alkalommal rendezik meg. E vál-
ságos idôszakban államilag támogatott prog-
ram beindítását javasolta és kérte az épületál-
lomány felmérésére, mivel a tervezôirodák

megbízások nélkül vannak, és a meglévô szel-
lemi tôkét nem szabad elveszni hagyni. A finn
kormány hasonló helyzetben egy segítô akció-
val próbálta megmenteni az építészeket. Kál-
mán Ernô, a MÉSZ elnöke Építészeti helyzet-
kép 1990–2010 között címen tartotta meg ve-
tített képes elôadását. Turányi Gábornak az
1996-os budapesti expóra készült, pályázat-
nyertes, ám a világkiállítás elmaradása miatt
meg nem valósult magyar pavilonjától kezdve

a sanghaji expó magyar pavilonján – benne a
Gömböccel – és 2011 elsô felében a magyar
EU-elnökség alatt elfogadásra ajánlott Duna-
stratégián át egészen a 2011-es tokiói UIA-
kongresszusig terjedt a vetített anyag, ez
utóbbi kongresszuson a designt 2050-ig elôre-
tekintve vizsgálják majd.  

Szaló Péter helyettes államtitkár Pintér
Sándor belügyminiszter nevében a kormány-
váltásból adódó szervezeti átrendezôdésekrôl

Az idei Pro Architectura díjakat október 4-én,
az Építészet Világnapja ünnepi eseményei ke-
retében dr. Szaló Péter területrendezési és
építésügyi helyettes államtitkár adta át a
FUGA Budapesti Építészeti Központban. 
A 2010. évi Pro Architectura díjakkal kitün-
tetett személyek és munkáik (rangsorolás
nélkül):

Noll Tamás DLA és Madzin Attila építészek
(megosztva) a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Budapest, IX. Tûzoltó utcai Oktatási
és Kutatási Központjának tervezéséért. A kül-
sô megjelenésében és funkcionális elrende-
zésében egyaránt nagyvonalú épület jól illesz-
kedik környezetébe. Kiemelkedô eleme a bel-
sô Ferencváros évtizedek óta folyó újjáépíté-
sének, egyben méltó példája az elmúlt évti-
zedben megvalósult nagy jelentôségû egyete-
mi fejlesztéseknek. A tervezô építészek kor-
szerû szemlélettel és eszközökkel formálták
egységes épületté a bonyolult funkcionális
programot, alkottak nagyszerû keretet egy
országos jelentôségû közintézménynek.

Perényi Tamás DLA és Kolossa József épí-
tészek (megosztva) a Budapest XXII. kerület
Kamaraerdei úti Budafoki Víztorony tervezé-
séért. A víztornyok idestova másfél évszázada
jelentôs elemei a táj- és településképeknek,
már csak kiemelkedô magasságuk miatt is.
Van úgy, hogy a víztorony csak az alapfunk-
cióra leegyszerûsített mérnöki létesítmény, 
de gyakran környezete jellegére visszaható,
igényesen megformált építészeti jelként érvé-

nyesül. Több példát ismerünk arra, amikor a
víztorony a település vagy településrész jelké-
pévé, ismertetô jelévé vált. A körben minden
irányból, nagy távolságból látható Budafoki
Víztorony is ilyen alkotás. A sablonok körébôl
kilépô egyedi formálás jól érzékelhetô építé-
szeti karaktert eredményezett, határozott al-
kotóerôt sugároz, ami a jelképpé válás fontos
feltétele.

Bulcsu Tamás és Fortvingler Éva építészek
(megosztva) a Balatonakarattya, Hosszúmezô
utcai családi nyaraló tervezéséért. A Balaton-
tól viszonylag távol, fenyves domboldalba
épített ház egy család tartós nyári tartózko-
dásához szolgál hajlékul. A tervezôk ebben a
sajátos mûfajban bátran és következetesen al-
kalmazták a legkorszerûbb építészeti elveket
és eszközöket: a szûkös telekméretek ellenére
a lehetô legtöbb fát megtartották, a ház min-
den részébôl nagyszerû kilátás nyílik a tóra és
a természeti környezetre. A szabadon formált
épület minden részlete átgondolt, ami elôse-
gítette az igényes kivitelezést. A példamutató
építészi kiállás jelentôségét nem csökkenti,
hogy ezzel egyben építtetôi elvárást is telje-
sítettek.

Turányi Gábor DLA és Turányi Bence épí-
tészek (megosztva) a Budapest XI. kerület
Bercsényi utcai Simplon A lakóépület tervezé-
séért. A budai Móricz Zsigmond körtér és kör-
nyéke építészeti szempontból nagyon értékes
és izgalmas terület. Különösen érvényes ez a
délkeleti részre, ahol újabban jelentôs ingat-

lanfejlesztések valósultak meg. Ezek körében,
a színes üvegburkolatba öltöztetett Simplon A
lakóépület érzékelhetôen az építészeti jel igé-
nyével formálódott. A tervezô építészek
ugyanakkor szellemi elôképnek tekintették a
Bartók Béla úti, harmincas években épült mo-
dern épületeket is. A kettôs cél elérése jól si-
került. A hagyományos függôfolyosós-belsô-
udvaros rendszerben szerkesztett, színes,
plasztikus homlokzatú ház értéknövelô mó-
don illeszkedik amúgy is értékes környeze-
tébe.

Hönich Richárd DLA, Szabó Levente DLA,
Marosi Bálint DLA, Józsa Ágota és Terbe Rita
építészek (megosztva) a Budapest IX. kerület
Könyves Kálmán körúti Népliget Center iro-
daház-együttes tervezéséért. A ferencvárosi
Könyves Kálmán körút és az M5-ös autópálya
bevezetô szakaszának csatlakozása jelentôs
hely a városszerkezetben. Itt valósult meg a
Népliget Center három épülettömegbôl álló
együttese, amely léptékében és plasztikus for-
málásában jól megfelel a hely jelentôségének.
Az épületegyüttes nagy értéke, hogy kifelé
kellôen tagolt, egységes képet mutat, ugyan-
akkor a körülhatárolt, érdekes térarányú ud-
var már egy jól védett, szinte intimitást biz-
tosító belsô térként hat a zajos, forgalmas
környezetben. A tervezôk korszerû és egy-
szerû építészeti eszközökkel jól funkcionáló,
egyéni karakterû és városképi jelentôségû
épületet alkottak egy problémákkal terhelt
mûfajban.
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és a tavaszi árvizek következményeit enyhítô
lakás-helyreállítási eredményekrôl szólt, to-
vábbá a távlati terveket vázolta: az ország-
leltár felállítását, térinformatikai rendszert és
egységes közmûprogramot hirdetett. Csider
László, a NEFMI fôosztályvezetôje az otthon-
teremtési program alapjait fejtegette számos
grafikonnal illusztrált elôadásában. A minôsé-
gi lakáshiány elemzése után az elvégzendô
feladatokat a következôkben jelölte meg: la-
kásfelújítás, a bérlakásállomány növelése, a
panelprogram végrehajtása az új Széchenyi-
terv keretében. Ertsey Attila Szemléletváltozás
és jövôkép az építészetben címen újszerû gon-
dolatainak kifejtését vetített képekkel kísérte.
Barcelona városképében a Gaudí tervezte
Sagrada Familia katedrális mellett Jean
Nouvel építész óriási uborka formájú épületét
mágiának nyilvánította. Hasonló veszély fe-
nyegeti a budapesti bazilikát a Duna-parton
épülô hatalmas bálnával – hívta föl a figyel-
met. (Ez a veszély azonban számomra nem
volt olyan egyértelmûen meggyôzô, mint a
katalán fôváros sziluettjében felmagasló bru-

tális profán és karcsú szakrális tornyok együt-
tes látványa.) Ezen kívül az épületek üzemel-
tetési és felújítási költségeivel is foglalkozott,
amelyeket már a létesítéskor is célszerû fi-
gyelembe venni. 

Edward Schwarz, a Holcim Alapítvány igaz-
gatójának angol nyelvû elôadását szinkron
tolmácsolták. A regionális, majd a globális
pályázati szempontokat és a verseny díjazá-
sára fordítandó jelentôs összegeket ismertette.
A fiatal magyar építészeket a pályázat beadá-
sára ösztönözte – beadási határidô: 2011.
március 23. – megemlítve, hogy egy korábbi
versenyben Janesch Péter magyar építész
terve elsô díjat nyert. Martinkó József szakúj-
ságíró és Márta Irén (Holcim) a Monte Rosa
expedíciót mutatták be. A Holcim pályázat
díjazott épülete, egy kristály formájú mene-
dékház a svájci Alpokban, Zermatt közelében,
2800 méter tengerszint feletti magasságban,
az örökhóhatár fölött, amelyet a zürichi ETH
egyetemi hallgatói terveztek és háromezer he-
likopter-emeléssel építették meg. Az épület
kilencvenöt százalékban önfenntartó. Ivóvizet

a jégbôl nyernek, az elektromos energiát a
déli oldal napelemei szolgáltatják. Ilyen épü-
letek létesítése Magyarországon is lehetséges.
Wesselényi-Garay Andor a Velencei Biennále
2010. évi magyar pavilonját – mint annak
egyik kurátora – ismertette. Fô téma az építé-
szeti rajz, megjelenésében a vonal, amit har-
mincezer ceruza által megfeszített, a mennye-
zetre felfüggesztett fonal reprezentál. Hatvan
felkért neves építész rajzolt a helyszínen. 
A katalógus és maga a kiállítás számottevô
nemzetközi szakmai elismerésben részesült. 

A kávészünet után Szaló Péter helyettes
államtitkár Lechner Lajos, Pálóczy Antal és
Pro Architektúra díjakat nyújtott át az arra
érdemeseknek. Befejezésül Noll Tamás és
Kálmán Ernô Diplomadíjakat adott át a vég-
zett hallgatóknak. A Belsôépítészeti Diploma-
díjhoz az oklevél és könyvjutalom mellett egy
hosszú fejes vonalzó is tartozott. 

Timon Kálmán

Bártfai-Szabó Gábor és Bártfai-Szabó Orsolya
Budakeszin épült alacsony energiafelhaszná-
lású családi háza nyerte el az Év Háza 2010
elismerést. A MÉK különdíjasa az ifj. Benczúr
László tervezte perbáli, míg a MÉSZ különdí-
jasa Zsuffa Zsolt budapesti családi háza lett. 
E három épület automatikusan egy nemzet-
közi kiállítás résztvevôje lett.

Bontott anyagokat is alkalmaztak és meg-
újuló energiát hasznosító berendezéseket is
felhasználtak azok az építészek, akik az idei
Év Háza díjat vehették át október 4-én, az
Építészet Világnapján a Magyar Építômûvé-
szek Székházában. A zsûri egy új szemlélet
mellett tette le a voksát a budakeszi alacsony
energiafelhasználású családi ház elismerésé-
vel. A nagyközönség az Építészet Világnapján
megnyíló, a visegrádi négyek családi házait
bemutató kiállítás alkalmával ismerhette meg
az Év Háza idei nyerteseit is.

Harmincöt pályázó közül került ki a nem-
zetközi kiállítás további hét résztvevôje. Az Év

Háza 2010 díjazott három épülete mellé a to-
vábbi hét épület kiválasztására kiírt pályázat-
ra szép számmal érkeztek az anyagok – a zsû-
ri harmincöt épület közül választhatta ki 
a nemzetközi kiállítás résztvevôit, akik a kö-
vetkezôk:

� Kertész Balázs családi háza,
� Fortvingler Éva és Bulcsu Tamás balaton-

akarattyai családi háza,

� Sajtos Gábor ürömi családi háza,
� Tima Zoltán budapesti családi háza,
� Földes László és Balogh Csaba

nagykovácsi családi háza,
� Balázs Mihály paksi családi háza,
� Peschka Alfréd, Egervári Tímea és Csernik

Tamás budapesti családi háza.
Az Év Háza 2010 díjazottjai:
� Bártfai-Szabó Gábor és Bártfai-Szabó

Orsolya budakeszi családi háza,
� ifj. Benczúr László perbáli családi háza,
� Zsuffa Zsolt budapesti családi háza.

A pályázatot idén támogatta a Xella Magyar-
ország Kft., amelynek különdíját Kószó István
és Hahn László építészek szegedi családi háza
nyerte el.

Év Háza 2010 díj nyertese: Alacsony energiafelhasználású családi

ház, Budakeszi. Építészek: Bártfai-Szabó Gábor és Bártfai-Szabó

Orsolya
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Egy apró ökoház az idei Év Háza 
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12 év – Dél-Dunántúl építészete a 21. század
elején címmel nyílt Tolna, Baranya és Somogy
megyék kortárs regionális építészetének szí-
ne-javát bemutató kiállítás Pécsett, a Dél-Du-
nántúli Építész Kamara által kezdeményezett
Építészet és kontextus programsorozat része-
ként. Az Európa kulturális fôvárosa címet
2005-ben elnyert és a fejlesztéseket legkésôbb
2011-ig teljesítô város építészeti rendezvé-
nyeinek sorába illeszkedik többek között a
kultúraalapú városfejlesztés stratégiáiról és
nemzetközi gyakorlatáról tartott A kulturális

város után konferencia, a Breuer Marcell és
Victor Vasarely nevét viselô köztér-alakítási és
köztér-mûvészeti pályázat, valamint a Térépí-
tés Európában kiállítás, amelynek keretében
bemutatták a Köz-Tér-Köz városfejlesztési al-

bumot is. Az albummal egy idôben megjelent,
tizenkét évet dokumentáló katalógus tanul-
mánykötetként szolgál az építômûvészeti és
urbanisztikai alkotó feldolgozásokhoz, tapasz-
talatcserékhez. 

A tervválogató zsûri három szimbolikusnak
is tekinthetô tagból állt: a válogatás szem-
pontjait Balázs Mihály, Gerle János és Somo-
gyi Krisztina ismerteti a kiadványt bevezetô
oldalakon. A magyar építészeti közélet három
meghatározó alakja eltérô szemlélettel és íz-
léssel, de a mûépítészeti minôség közösnek
tûnô kritériumával szembesítette a pályázó-
kat. Hogy mi is e kvalitás, az leginkább sze-
mélyes példaadással szemléltethetô, de kísér-
let tehetô tudományos körülírásra is, meg-
barátkozva az utóbbi bô évtized építészeti
divergenciájából, a kontextusból és az anyagi
feltételekbôl adódó kompromisszumok érték-
teremtô szerepével. Lakó- és középületek mel-
lett egyházi épületek és ipari vagy ipari jel-
legû létesítmények is bemutatásra kerültek
tervi vagy megvalósult fázisaikban, ügyelve
mind a kiállítás kartonjainak, mind a kiad-
vány oldalainak grafikai egységére. Noha a
grafikai egység a magyarországi építészeti
arculat heterogén jellegét, az épített alakban
kifejezésre jutó, széttartó kulturális erôk ha-
tását igyekszik oldani, a fóliánsok mögött ér-
zékelhetô a formai, szerkezeti és létszemléleti
útkeresés töretlensége. A sokféleségben nem
mutatható ki egység, hacsak nem hallgatóla-
gos értékrendek hagyományteremtô erejénél
fogva, amelyek az összképbôl most is és min-
dig is lakott szigetekként fognak kiemelkedni. 

A pécsi építészeti mustra kitûnô alkalom a
magyar építészeti összképpel való találkozás-

ra, s egyúttal a Pécs körüli három megyének
mint régiónak szakmai vizsgálatára. A regio-
nális szelekció felveti ugyanakkor a régiókhoz
nem kötôdô társulások, s a máshová nem köt-
hetô egyedi identitások kérdését, így a hely és
a minta, a különös és az ideális konfrontáci-

óját hozza magával. Tégla vagy fémpanel,
nyersbeton vagy ágasfa – egy-egy döntés
eredménye, amely az építészetet alkalmi dísz-
letként és megmaradó entitásként is definiál-
hatja. 

Katona Vilmos

12 év: építészeti mustra Pécsett

Pécs kelet, köztér-rehabilitációs program, Pécs

tervezô: Bencze Zoltán, Kis János

fotó: Rethey-Prikkel Tamás

Paksi Képtár, Paks

tervezô: Járomi Irén, Kiss Gyula

fotó: Bujnovszky Tamás

Red Baron – Yamaha motoros üzlet,  Pécs

tervezô: Patartics Zorán

Tanuszoda, Pécsvárad

tervezô: Pelényi Margit
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A HAP Galéria és a Magyar Építészeti Múze-
um októberi kiállítását Bach D-dúr csellószvit-
jének második tétele vezette be. Winkler Bar-
nabás, a galéria vezetôje bejelentette, hogy a
Molnár Péter-díj hetedszer kerül átadásra.
Szomorú hírként tette hozzá, hogy a plakett
készítôje, Vígh György szobrászmûvész szep-
tember 18-án elhunyt. Mónus János kurátor
ismertette a két díjazott tevékenységét. PO-
LYÁK GYÖRGY építész idôtálló veszprémi lakó-
házainak megtervezéséért kapta a díjat, me-
lyek a vár alatt, a Séd partján, a híd közelé-
ben helyezkednek el, és mintegy három tucat
lakást foglalnak magukba. FEHÉRVÁRI ZOLTÁN

mûvészettörténész az utóbbi tizenöt évben
harmincöt modern épület megóvására tett
tanulmányi javaslatáért kapta a díjat. A pla-
kettet, az oklevelet és Molnár Péter könyvét
M. Baló Borbála, Molnár Péter özvegye nyúj-
totta át a kitüntetetteknek. 

A kiállítást Török Ferenc építész nyitotta
meg. Sem életrajzot, sem értékelést nem kí-
vánt adni, hanem személyes élményeit mond-
ta el, mint Gádoros Lajos egykori munkatársa.
1967-tôl a Mûegyetem Középülettervezési
Tanszékén a tanszékvezetô egyetemi tanár
tanársegédje volt. Fiatal építészként csodálta
a Gádoros tervezte 1958-as brüsszeli világki-
állítás magyar pavilonját. Ezzel kapcsolatban
érdekes anekdotát mesélt el. Gádorost a pa-
vilon kiváló megtervezéséért belga lovaggá

nevezték ki, de az ünnepséget már nem tudta
megvárni, mert lejárt a kiküldetése. A lovag-
keresztet postán kapta meg, miután az ÁÉTI
portása telefonon fölszólt neki az irodába,
hogy csomagja érkezett. 

Más alkalommal a tanszék kollektívája pá-
lyázott a békéscsabai kórházra. A tanszékve-
zetôt kérték, hogy készítse el a pályázat lát-
ványtervét. Gádoros több napra bezárkózott a
szobájába. Török Ferenc egyszer váratlanul
benyitva azt látta, hogy a professzor a földön

térdelve a padlóra feszített óriási dipán rajzol-
ta meg a távlati képet az enyészpontok kitû-
zésével. Mûvével elsô díjat nyertek. Gádoros
kezdetben az egyetem Rajzi Tanszékét vezet-

te, de a festômûvész szemlélet nem tetszett
neki, ezért azt az építészképzéshez jobban
igazodó Rajzi és Formaismereti Tanszékre
változtatta. (Ma is ezen a néven mûködik.)
Oktatni nem, inkább tervezni szeretett, ezért
a Középülettervezési Tanszéken felosztotta a
feladatokat. Török Ferenc a könyvtárakat
kapta, de megvolt a sportlétesítmények fele-
lôse is. Így állt össze a középülettervezési
tankönyv – melybôl az építészhallgatók évti-

zedekig tanultak – alkotógárdája. A lakás be-
rendezése és méretezése címû segédkönyvhöz
az egész család mérte a bútorokat és beren-
dezési tárgyakat. Az elkészült hiánypótló mû
minden építész asztalán megtalálható volt, ez
bizonyította a könyv sikerét.

A félárva asztalossegédet Weichinger Ká-
roly küldte Németországba. Stuttgartban Bo-
natz mellett helyezkedett el. 1933-ban
Düsseldorfban az Építészeti Akadémián szer-
zett diplomát. Hazatérve Kozma Lajos és
Kaesz Gyula irodájában dolgozott, családi
házakat tervezett. A világháború után az álla-
mi tervezésbe került, jelentôs feladatokat ka-
pott és oldott meg, mindig munkatársakkal:
lakóépületek, Belügyminisztérium (jelenleg az
Országgyûlés irodaháza), MÉMOSZ-székház,
Szinkron mûterem, Pécsi Orvostudományi
Egyetem klinikai tömbje, az új Erzsébet híd
pilonjai, melyet Sávoly Pállal tervezett.
Kétszer kapott Ybl-díjat, de a Kossuth-díjat
nem kapta meg. Török Ferenc Gádoros Lajos
elsô önálló kiállítását örömmel üdvözölte. 

Timon Kálmán

1. Belügyminisztérium épülete, Budapest, Jászai Mari tér 1.

Munkatársak: Benkhard, Preisich, Gábor, Rudnai, 1947–1949.

Építés közben

2. MÉMOSZ székház, Budapest, Dózsa György út 84/a.

Munkatársak: Preisich, Perényi, Szrogh, 1947–1950.

Fõhomlokzat

3. Szinkron mûterem, Budapest, Hûvösvölgyi út 64-66.

Mühlbacher Istvánnal, 1952–1953. Enteriõr

4. A lakás berendezése és méretezése címû könyv mintalapjaiból,

1960. 3. kiadás

Gádoros Lajos (1910–1991) építész 
emlékkiállítása

1

2

3

4



A rendkívül aktuális témának és a korábbi
konferenciák jó visszhangjának köszönhetôen
igen nagy érdeklôdés övezte az Építész Terve-
zôi Napok szeptemberi rendezvényét. A telt-
házas (közel háromszáz fôs) szakmai össze-
jövetelt Csanády Pál, a Metszet fôszerkesztôje
nyitotta meg.

Mitôl lesz egy épület környezetbarát? –
tette fel a kérdést elôadásában Horváth Sára,
a BME Épületszerkezettani Tanszék egyetemi
tanársegéde. A kérdést az épület teljes életcik-
lusában kell megvizsgálnunk, ami magában
foglalja az építést, az üzemeltetést, a felújítá-
sokat, karbantartási munkákat és a bontást.

Az életciklus elemzésben (Life Cycle Assess-
ment, LCA) többféle metódus létezik az épü-
let környezetre gyakorolt hatásának felméré-
sére. A leideni egyetem által kifejlesztett
CML-módszer azt vizsgálja, hogy az adott ter-

mék – esetünkben épület – milyen hatással
van a széndioxid-kibocsátás, a savasodás, az
eutrofizáció, az ózonréteg károsodása, a
szmogképzôdés, a humán- és az ökotoxicitás
szempontjára. A károrientált ecoindicator 99
módszer az emberi egészség károsodását, az
ökoszisztéma minôségének romlását, az erô-
források kimerülését figyeli. A harmadik
metódus a primer energiában kifejezett teljes
energiaigényt nézi megújuló és nem megújuló
energiák szerinti bontásban.

A Prefa termékeinek – a kiselemes tetôfedô
rendszerek, a korcolt lemezfedésekhez szánt
alumínium lemezszalagok, az ereszcsatorna

és a homlokzatburkoló rendszerek mellett –
jelentôs szegmensét alkotják a napelemes
rendszerek – mondta el Hegedûs Miklós pro-
jekttanácsadó. Kétféle megoldást kínálnak, az
egyiknél a Classic tetôfedô anyagba integrál-

ták be a szolár egységeket. Nyolcvan négyzet-
méteres egységekben, komplett rendszerként
forgalmazzák ezt a terméket. A másik nap-
elemes rendszerüket korcolt lemezfedéshez
kínálják, itt a korcok közé kerülnek be ragasz-
tással a szolár egységek.

A fotovoltaikus cellák, vagyis a napelemek
körében három cellatípus különböztethetô
meg: a monokristályos, a polikristályos és a
vékonyréteg technológiával készülô. Az épü-
lettel való kapcsolat szempontjából is a nap-
elemek különbözô generációi jelentek meg,
elsô lépésként különálló elemekként a tetô-
kön, másodikként a magastetôknél a tetôfedés

egy részét kiváltó, a tetôbe integrált fotovol-
taikus modulokként. A legújabb, harmadik
generációt a Tegosolar háromrétegû amorf
szilíciumból készült flexibilis fotovoltaikus
modulok jelentik, amelyek lapos- és magas-
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tetôkhöz egyaránt alkalmazhatók akár íves,
hajlított formáknál is. Bernáth Zsolt, a Tegola
Ungarese GEO menedzsere elôadásában be-
mutatta a Tegosolar elsô hazai beépítését is.

A Velux elkötelezettséget vállalt a fenntart-
ható építési módok iránt – hangsúlyozta Tor-
nóczky Mónika, a Velux Magyarország Kft.
építésze. Már a korábbi években is létrehoz-
tak bemutató épületeket annak demonstrálá-
sára, hogy hogyan lehet különbözô éghajlati
viszonyok mellett – a mediterrántól a skan-
dinávig – alacsony energiafelhasználású épü-
leteket megvalósítani. Jelenleg egy még átfo-
góbb projekten dolgoznak, elindították a Mo-
del Home 2020 kezdeményezést, amelynek
során Európa öt országában hat aktívházat
építenek meg. Az elsô, a dániai Aarhusban
elkészült épület és a koppenhágai Green
Lighthouse után október 20-án adják majd át
az osztrák mintaházat. A következô mintapro-
jekt Hamburg mellett egy 1950-es években
épült ikerház felújítása lesz. A Veluxnál a ter-
mékfejlesztésben is alapvetô szempont a kör-
nyezettudatosság, ezt mutatják a napelemes
mûködtetésû tetôtéri ablakaik, külsô és belsô
árnyékolóik, napkollektoraik, valamint a tetô-
ablakokhoz kifejlesztett süllyesztô burkoló-
keret, hôszigetelô keret és az extra energiata-
karékos, háromrétegû üvegezés.

A klímatudatos építés elképzelhetetlen
megfelelô árnyékolás nélkül. A Somfy Kft.
képviseletében Szörényi Tamás ügyvezetô
mutatta be a dinamikus árnyékolás koncep-
cióját, ami az energiatakarékosság elveinek
megfelelô árnyékoló vezérlést jelent. A cél az,
hogy télen a lehetô legtöbb napenergiát gyûjt-
sük be, nyáron viszont megelôzzük az épület
túlmelegedését. Automatikus vezérléssel hu-
szonöt százalékos megtakarítást érhetünk el.
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy például egy
irodaházban az automata vezérlés nem kap-
hat prioritást a dolgozók igényeivel szemben,
vagyis az egyéni vezérlés lehetôségét is min-
dig biztosítani kell.

A passzívházak tetô-hôszigetelésével fog-
lalkozott elôadásában Kruchina Sándor, az
Austrotherm szakembere. Magyarországon
túlnyomórészt magastetôs passzívházak épül-
tek eddig, mivel elsôsorban családi házaknál
alkalmazták ezt a megoldást. Ahol a tetôtér
külsô síkját hôszigetelték, ott szarufák feletti
hôszigetelést alkalmaztak, de még általáno-

sabb, hogy a tetôteret nem építik be, hanem a
padlásfödémet hôszigetelik felülrôl. Ekkor a
födém és a falak hôszigeteléseinek hôhídmen-
tes kapcsolata a legnagyobb probléma, amit a
talpszelemenek megemelésével lehet megol-
dani. Lapostetô is alkalmazható passzívházak
esetén, de csak egyenes rétegrenddel, mivel
fordított rétegrendnél csak egy rétegben fek-
tethetô le a hôszigetelô anyag, ez viszont nem
elég a szükséges hôszigetelô érték eléréséhez.

A poliuretán keményhab két folyékony ösz-
szetevô – poliolok és izocianát – kémiai reak-
ciójából keletkezik egy környezetbarát hajtó-
gáz, a pentán hozzáadásával. Kétféle termék-
változata van, a poliuretán (PUR) és a poli-
izocianurát (PIR). A korszerû poliuretán ke-
ményhab szigetelések ezek keverékébôl áll-
nak. Közös jellemzôjük, hogy a többi hôszi-
geteléshez képest kisebb a hôvezetési ténye-
zôjük, és így vékonyabb rétegvastagsággal is
el tudják érni ugyanazt a hôszigetelési érté-
ket. Nagy a nyomószilárdságuk, nincs égve
csepegésük, a tûz nem terjed bennük. A Pu-
ren termékválasztékában a hôszigetelô táblák
mellett minden szükséges rendszerelem meg-
található a lapostetôk kivitelezéséhez – mond-
ta el Szabó Zsolt építômérnök. Különösen
hasznos a Purenit attikaelem, amely hôhíd-
mentes megoldást tesz lehetôvé. Ennek alapa-
nyaga a farostlemezhez hasonlítható, de

PUR/PIR keményhab darálékból készül, ezál-
tal nedvességálló, nem duzzad, nem korhad,
és kiváló mechanikai tulajdonságokkal bír.

Passzívházak innovatív hôszigetelési meg-
oldásait mutatta be Szatmári Zoltán, a Bachl
Kft. alkalmazástechnikai mérnök tanácsadója
szintén poliuretán alapanyagú hôszigetelések
felhasználásával. A szarufák közti hôszigetelés
hôhidakat okoz, így passzívháznál egyáltalán
nem alkalmazható. A szarufák feletti hôszige-

telés sok szempontból elônyösebb, például a
látszó faszerkezetek miatt is, és ehhez a poli-
uretán alapanyag a szükséges nyomószilárd-
ságot is biztosítani tudja. A PIR homlokzati
hôszigetelésként is jól használható, olyan
helyeken különösen elônyös, ahol kis vastag-
sággal kell megoldani a hôszigetelést. Ilyen
lehet például egy zártsorúan beépített kes-
keny utca, vagy az ablakkávák, homlokzati
pillérek, koszorúk hôszigetelése.

Passzívházak esetén külön problémát je-
lent, hogy a termikus burok kialakításához
alulról is le kell hôszigetelnünk az épületet.
Ebbôl következôen a teherhordó szerkezetek
alá is kerül hôszigetelés. Erre a feladatra ér-
telemszerûen csak igen nagy nyomószilárd-
ságú anyag alkalmas, amelynek ráadásul
hosszú ideig – ötven évig – nem szabad a
maximális összenyomódási értéket túllépnie.
Megoldást a habüveg alkalmazása jelent –
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hívta fel a figyelmet Gerendi Gábor, az RW
Bautech mûszaki vezetôje. Ha nem sávalap-
ról, hanem lemezalapról van szó, akkor az
XPS-hôszigetelések is alkalmazhatók.

A Napból 5560-szor annyi energia érkezik a
Földre, mint amennyire az emberiségnek
szüksége van – vezette le egy rövid számítás
eredményeként Szikra Csaba, a BME Épület-
energetikai és Épületgépészeti Tanszékének
tudományos munkatársa. Magyarországon a
vízszintes felületre érkezô napsugárzás hô-
mennyisége körülbelül 1300 kWh/m2év, ebbôl
a szórt sugárzás részaránya meghaladja az

ötven százalékot (vagyis nem csak az abszolút
ideális tájolású felületekre érdemes napkollek-
tort, napelemet elhelyezni). A napenergia fel-
használása történhet aktív és passzív úton.
Aktívnak nevezzük azokat az épületgépészeti
megoldásokat, amikor villamos áramot, illetve
hôt termelünk a Nap sugárzásának energiájá-
val, míg a passzív hasznosítás alatt az építé-
szet eszköztárába esô megoldásokat értjük. Ez
utóbbi, vagyis a bioklimatikus építészet to-
vább osztható a direkt és az indirekt módsze-
rek alkalmazására. A direkt rendszereknél
maguk az épületszerkezetek nyelik el a Nap
energiáját, az indirekteknél viszont mindig
van egy segédtömeg, ami egyébként a nap-
energia megérkezését késlelteti, az éjszaka
idejére tolja ki. Ha a Nap sugárzásának ener-
giáját is hasznosító energiahatékony épületet
akarunk létrehozni, elengedhetetlen, hogy az
épületben legyen hôtároló tömeg – hívta fel a
figyelmet Szikra Csaba.

A passzívház gépészet mítoszait állította
szembe a valósággal elôadásában Debreczi
Zoltán, a Magyar Passzívház Szövetség elnö-
ke. A passzívház fogalma azt jelenti, hogy
nincs az épületben aktív fûtés, illetve hûtés
(kiegészítô fûtés/hûtés lehet). A házat passzív

energiaforrások fûtik: a napsugárzás, a mû-
szaki berendezések hulladékhôje, a bent
tartózkodó élôlények és a légcserénél történô
hôvisszanyerés. A passzívházak tervezéséhez
a PHPP programcsomagot ajánlott használni.
A többi tervezési módszer (EnEV, WinWatt) is
nagyon jó, de erre a célra ezek nem elég pon-
tosak. Az energiahatékonyság és a megújuló
energiák felhasználása csak kéz a kézben
képes a fosszilis energiaforrásokat kiváltani.
Az építôipar szerepe nem elhanyagolható, a
széndioxid-kibocsátás egyharmadáért az ipar,
egyharmadáért a közlekedés, a maradék egy-
harmadért pedig az épületek hûtése és fûtése
a felelôs – hangsúlyozta Debreczi Zoltán.

Az 1969-es woodstocki rockfesztivál lázadó
hangulatát akarták feleleveníteni a 2010-es
svájci Swissbau Building Fair résztvevôi, ami-
kor a Woodstock nevet választották a vásár
területén felépített környezetbarát faépüle-
tüknek, amellyel a konzervatív építészet ellen
kívántak demonstrálni – mesélte el Mayr Esz-
ter a JAF Holz képviseletében. A háromeme-
letes, szintenként százhatvan négyzetméteres
irodaépület külsô burkolata és az egyik födé-
me bükkbôl, a többi része pedig a Novatop
rendszer felhasználásával készült. A cél a
helyi erôforrások és a napenergia használata
volt (az elôbbire példa a bükkfa alkalmazása),
a növényzetet igyekeztek az épületbe integ-
rálni, az energiaszolgáltatókat csak minimá-
lisan igénybe venni és CO2-semleges házat
létrehozni. A déli és a délnyugati homlokza-
tokra fotovoltaikus rendszert helyeztek el,
amely egyben az árnyékoló szerepét is betölti.

A fenntarthatóság fogalma a Római Klub
1972-es A növekedés határai címû jelenté-
sében merült fel elôször – emlékeztetett Gál
József a Forbo Flooring részérôl. A padlóbur-
kolatok körében a linóleum egy olyan vá-
lasztás, amely a fenntarthatóság követel-
ményeinek teljes mértékben megfelel. Száz
százalékban természetes anyag, az összetevôi:
lenolaj, gyanta, faliszt, mészkô, természetes
színezôanyag és juta. Hézagmentes, sima
felületet ad, nem jelent porcsapdát, nincsenek
vízrekesztô részei, így könnyen és eredménye-
sen takarítható, higiénikusan tartható. A tisz-
tításához nincs szükség vegyszerre és nincs
károsanyag-kibocsátása sem.

A hôhidakat két csoportra bonthatjuk. Geo-
metriai hôhidak ott alakulnak ki, ahol a külsô

felület nagyobb, mint a hôfelvevô belsô fe-
lület; szerkezeti hôhidaknál pedig a külön-
bözô hôvezetésû anyagok találkozása okozza
a problémát. A geometriai hôhidaktól meg-
szabadulhatunk, ha elhagyunk minden kinyú-
ló épületrészt, ez azonban nem feltétlenül a
legjobb megoldás sem esztétikailag, sem funk-
cionálisan. Erkélyek esetén megtehetjük azt
is, hogy különálló szerkezetként építjük meg
ôket, ekkor azonban számolnunk kell azzal,
hogy külön alapozást is kell készítenünk, és a
beépítési százalékot is módosíthatja ez a meg-
oldás. Az erkély körbeszigetelése passzívhá-
zaknál végképp nem járható út, hiszen az itt
szokásos nagy hôszigetelési vastagsággal ez
egyrészt kivitelezhetetlen, másrészt a hûtô-
bordahatás ezzel sem szûnne meg. Szincsák
Tibor a Schöck legújabb hôhíd-megszakítóját
mutatta be válaszul erre a problémára, amely
a fejlesztésnek köszönhetôen huszonöt száza-
lékkal jobb hôszigetelési és ötven százalékkal
jobb hangszigetelési értékekkel rendelkezik,
mint a megelôzô verzió.

A mai épületek nagy részénél az üvegszer-
kezetek helyes konstrukciója az egyik kulcs-
kérdés a megfelelô belsô klíma biztosításához
és a fenntarthatatlan gépészeti megoldások
elkerüléséhez. Egyetlen üvegtábla viselkedése
is csak meglehetôsen bonyolult egyenletekkel
írható le, a teljes, komplex rendszer pedig
igazán jól csak számítógépes szimulációval
követhetô – hangsúlyozta dr. Reith András, a
Mérték Építészeti Stúdió mûteremvezetô épí-
tésze. A tervezésnél elôször is meg kell vizs-
gálni, hogy hová építünk, kihasználni a kör-
nyezeti adottságokat, és ezek mellé felsora-
koztatni a modern gépészeti megoldásokat.
Példaként dr. Reith András bemutatta a cse-
peli szigetcsúcs beépítéséhez, az M4 Tétényi
úti állomás üveg felülvilágítójának statikai és
termikus optimalizálásához és a Millenniumi
Városközpont K&H irodaház kéthéjú homlok-
zatához készített terveiket.

A szeptemberi ÉTN a rendezvény moderá-
tora, Horváth Sándor egyetemi adjunktus
(BME Épületszerkezettani Tanszék) zárszavá-
val fejezôdött be. A következô, november 11-i
tervezôi nap témája sem kevésbé izgalmas: a
tetôk különleges megoldásai kerülnek majd
terítékre.

Pesti Mónika
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Tervlap: az építész közélet sûrûje, ahol mindenképp

jól jársz! Csatlakozz a Tervlap Építész Klubjához, ahol

érdemes tagnak lenni! 

Azoknak, akiknek van szavuk vagy van képük ott,

ahol van arcuk! Az internet új oldala: www.tervlap.hu



NEMZETKÖZI KONFERENCIA , BUDAPEST

BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MÛEMLÉKI TANSZÉK ÉS A CENTRO DE ESTUDOS

ARNALDO ARAÚJO / ESCUOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO SZERVEZÉSÉBEN

2010. OKTÓBER 8.

Tudományos eredményeihez képest kis visszhanggal zajlott le egy
nemzetközi konferencia a modernizmus ezredfordulós értékelésével. 
A portugál, spanyol, francia-magyar építészettörténészek elôadásai az
elméleti alapok saját szemszögû megközelítéseibôl a kortárs építész-
alkotói gyakorlatig jutottak el. Nem a nagy, bejáratott értelmezéseket
hallhattuk, hanem a modernizmus fogalmát, legátusát a földrajzi ér-
telembe vett „perifériákról” vizsgálták a kutatók. A kutatás vezetôi és a
konferencia fô szervezôi Simon Mariann és Maria Helena Maia voltak.

A konferenciát szervezô társintézmény nevében Mályusz Levente, az
Építész Kar tudományos dékánhelyettese, majd Krähling János, az Épí-
tészettörténeti és Mûemléki Tanszék vezetôhelyettese köszöntötte a
résztvevôket. Bevezetô szavaikban kitértek a 140 éve alapított felsôok-
tatási intézmény tudományos kutatásban betöltött vezetô szerepére. 
A modernizmus építészettörténeti és elméleti vonatkozásit a kortárs
építészet és mûszaki kutatás közegébe helyezve szóltak az Építészet-
történeti Tanszék 140 éves múltjáról is.

Ana Lídia Virtudes és Ana M. Tavares (Covilhá) a modernizmus
szerkezeti és anyagesztétikai vonatkozásain túlmenôen Le Corbusier
szakrális építészetének elemzésével a modernizmus alapfogalmaival
foglalkozott. A konvencionális alaprajzi szerkesztés tisztán megjelenô
funkcionális egységét La Tourette konventjének elemeiben értékelte: a
minimalista szobaegység, a kerengô-udvaros szerkesztés, a színekben
feloldódó templomtér példájában, a telepítés lejtôs terepre illeszkedô
egyszerû szépségében.

Noemi Vicente Martín és Josefina González Cubero (Valladoid) a
forma vonatkozásaiban értelmezte a modern ideális „szépség” fogal-
mát. Megfogalmazása szerint az egyszerûség és redukált funkcionális
szerkesztés vezethetett Mies van der Rohe mérnökien tiszta, szerkezeti
esztétikát elônyben részesítô házaihoz. A szándékolt hatások mögött

határozott tervezôi programot vél felfedezni: az épületrôl kialakuló, jól
memorizálható kép érdekében tett döntések sorozatát. Sverre Fehn
házainak transzparens üveg sarokpilléreit, Toyo Ito geometriai
játékokon alapuló tartószerkezeteit, a Sanaa anyaghierarchián alapuló
minimalista szerkezeti részleteit ugyanennek a tudatos image-építés-
nek tulajdonítja a modernizmus képiségének örökségeként.

Iván I. Rincón Borrego (Valladoid) Le Corbusier két alapstruktúrá-
ján, a Domino-ház elvén és a Megaron forma szerkezetisége áltál létre-
hozható terek mobilitását vizsgálta. A szabadon áramló tér és a hori-
zontálisan irányított, majd vertikálisan kitágítható tér elemzésében a
konstrukció fontosságát hangsúlyozta. Külön kiemelte a tér függôleges
irányú megnyitásának fontosságát: Utzon Bagsvaerd-i templomának
párhuzamos falak közé felfûzött térsorának lágy ívekkel komponált

mennyezeti lefedésében. A különleges szerkezet adta lehetôségek kifej-
tését Lina Bo Bardi kerettartókra felfüggesztett egységes múzeumte-
reiben, Koolhaas dinamikus, összefûzött tereivel, Sejima és Nishizawa
plasztikus téráthatásaiban vagy épp Zumthor környezetet részlegesen
kizáró, alapvetôen saját funkciójára koncentráló épületei mentén értel-
mezte.

Rémi Papillault (Toulouse) talán a konferencia leginkább történeti
tényekre szorítkozó elôadását tartotta Corbusier chandigarh-i építkezé-
seirôl. Az életmûben a punjabi fôváros az „új regionalizmus” idôszaka
már, melyet a „nyitott tervezés” elve mentén hoztak létre a korszak
progresszív urbanisztikai elképzeléseivel. Albert Mayer és Mathew No-
vicki eredeti, (nemzetközi modern és helyi építéshagyományt) kultu-
rális ötvözetet mutató terveihez képest Corbusier a „mai város” elkép-
zeléseit monumentális épületegyüttesekben formálta meg. A referen-
ciákat formai elemek finom idézetével, a külsô szemlélô által a kultúra
egyes érdekes elemeibôl citáló magatartással hozott létre helyi speci-
fikumokkal gazdagított egységet – melyet még ma is ezen interpretá-
ciókkal építenek tovább.

Bun Zoltán (BME) a Mies-i hagyományt elemezte a rá következete-
sen hivatkozó kortárs alkotók szemszögébôl. Sajátos világot rajzolt fel
az összefüggések rendszerében, mind a közvetlen tervezési módszerek
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Le Corbusier, La Tourette, monostortemplom Álvaro Siza Vieira, Leça de Palmeira, teaház Mies van der Rohe, Berlin, Új Nemzeti Galéria
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mind a teória szintjén. Két alkotó, Eisenman és Koolhaas elvi tervein
majd megépült alkotásain mutatta be a néhol csak elméleti szinten
citált, néhol azonban közvetlen fizikai kapcsolatban lévô alkotásokat
Mies örökségével. Eisenman toronyház-organizációit, melyek a mester
'20-as évekbeli vízióinak továbbgondolásai vagy Koolhaas korai tervpá-
lyázataiban már feltûnô urbánus-térhasználat-folyamat elméletének
ezredfordulós épülethubját az IIT kampusz együttesének reorganizá-
ciójára.

Szalai András (BME) Zalotay Elemér épülettervein és elhíresült saját
családi házának kapcsán egy magyar személyes példát hozott nemzet-
közi kontextusba. Kritikáját adta az alkotói pálya szocialista realizmus
idején még egy hangzatban álló utópisztikus lakótömb elképzeléseinek
és az elméleti hevület realitásának. A Svájcba költözô, ott különbözô
irodákban dolgozó Zalotay saját háza kapcsán a gerillaépítészet sokkal
hitelesebb rajzolatát adta, ahogy húsz éven keresztül küzdött a
hatóság és szomszédok intoleráns közegében építési jogáért – mely
folyamat az Architectural Review-ban róla megjelent felfedezô cikk
kapcsán tért csak nyugovóra.

Alexandra Cardoso és Maria Helena Maia (Portó) a nemzeti örökség
részét képezô vernakuláris építészeti felméréssorozat kapcsán a törté-
neti érték kortárs olvasatát hangsúlyozta. A portugál építészek elsô,
1948-ban tartott kongresszusán elhatározott, az egész országra kiter-
jedô inventárium elkészítésének már folyamata is jelentôs hatással volt
az építészoktatásban, és 1961-es publikálása óta az anyag sajátos refe-
renciaként szolgál a felnövô építésznemzedékek számára. A most már
fél évszázados anyag kortárs újraolvasását szorgalmazták kutatásuk
összegzéseként.

Simon Mariann (BME) két általa igen fontosnak tartott építészeti
írás mentén fejtette fel a modernizmus mai olvasatát. Ignasi de Solá-
Morales „weak architecture” az építészet szerepét vizsgálja a mai tár-
sadalmi-technikai-szociológiai kihívások közegében, ahol a mûvészet
ôszinteségét új alapként értékeli. Robert Somol és Sarah Whiting „cool
discipline” felvetésével optimizmusát fejezi ki a kortárs értékválság kö-
zepette – ami nem a teljes egész megváltó hitével él, hanem a nyugodt
szemlélôdô viszony érzékeny viszonyulását részesíti elônyben.

A három szekcióra tagolt elôadásblokkok tematikus ritmusa nagyon
átgondolt kutatási irányok bemutatását hozta. A „forma és tér”, „idô és
értelmezés” valamint „építészet és ember” témakörök lezárásait félórás
kerekasztal-beszélgetések egészítették ki, ahol az elôadók és a mind-
végig konstruktív kérdéseivel aktív levezetô moderátor, Ferkai András
a hallgatósággal együtt közelebb kerülhetett az újra és újra értelme-
zett alapkérdésekhez. A nemzetközi együttmûködés kutatászáró ren-
dezvénye nem csak magyar szemmel, de nemzetközi szinten is nívós
eseményként zajlott le, ahol Európa keleti és nyugati perifériájáról tu-
dományosan megalapozott értelmezésekkel bôvülhet a modern újra-
értékelési folyamata. Ennek szélesebb körben is részesei lehetünk a
készülô (a konferencia nyelvével azonos) angol nyelvû kiadvány új-
raolvasásával, ahol további véleményekkel egészül ki a kutatás-össze-
foglaló.

Vukoszávlyev Zorán



Felhô a kiállítótérben, tengerparti bodegák,
térhatású animációk, bejárható makettek –
számos érdekes installáció, még több izgal-
mas, jövôt firtató kérdés jellemzi az idei Ve-
lencei Építészeti Biennálét. A magyar jelenlét
az elmúlt évek legjobbika, az arany oroszlán
viszont Bahreiné lett.

People meet in Architecture (Találkozások az
építészetben) címmel hirdette meg Kazuyo
Sejima a biennálé idei témáját. Persze a szo-
kott módon ezt kevesen vették szó szerint,
bár feltétlen ide sorolhatók azok a kiállítások,
ahol köztereket mutattak be. A skandinávok
kiemelték ezek demokratikus jellegét, hiszen
a nyílt, használható közterek a demokrácia
alapelemei. A finn-norvég-svéd közös kiállítá-
son példákat mutattak fel erre. Nagyon alapos
kiállítással készültek – persze könnyû azok-
nak, akiknél a várostervezés is alapos – a dá-
nok. „Mitôl élhetô egy város?” – tették fel a
kérdést, és Koppenhága példáján keresztül
meg is válaszolták. Az utóbbi húsz évben met-
róvonal és kerékpárutak, új városi terek és
középületek épültek, új életmódok, állásfaj-

ták, iskolába járási módok és szabadidôs
tevékenységek jelentek meg. Talán a legszo-
rosabban a Raumlaborberlin kiállítása kapcso-
lódott a kiíráshoz: civil résztvevôkkel közte-
reken szerveznek építészeti jellegû akciókat,
például 2006 óta van egy felfújható ballonjuk
(Küchenmonument), amit étteremként, tánc-
vagy konferenciateremként használtak – ez is
elôfordult a kiállításon, de sajnos csak eleinte,
aztán leengedték. A biennálén egy egyszerû,

manufakturálisan gyártható szék sorolásával
emeltek falat, lelátót, mászókát, illetve hoztak
létre olyan köztereket, ahol le lehet ülni. 

Kis csodák
A találkozást sokan a kiállításon való találko-
zásként értelmezték, és esetenként nagyon
szép, lírai építészeti megoldások születtek eb-
bôl a gondolatból. Ide sorolható az a valódi
felhô, melyet a Transsolar és Tetsuo Kondo
hozott létre az Arsenale egyik termében. 
A felfelé egyre melegedô és középen száz
százalék relatív páratartalmú légrétegeken
átsétálva szinte a felhô szélére ülhetünk, rá-
adásul a felhô valódi. Szinte a semmit építette
meg Junya Ishigami is: 14×4×4 méteres tere
leheletvékony (hurkapálca vastagságú, mûa-
nyag) szálakból volt összeragasztva. Tényleg
szép lehetett, kapott is egy Arany Oroszlánt.
Az alig észrevehetô „tömegvázlat” sajnos
összedôlt, a horvát kiállítók elsüllyedt tutajá-
val ez volt a kiállítás két nagy kudarca. (A ké-
pen a szinte karcolódásnak látszó fehér vona-
lak a makett maradványai!) A semmit építet-
ték meg a románok is, pontosabban 94 négy-
zetméter címen a Bukarestben egy fôre jutó
alapterületet építették meg egy – kissé torz –
fehér üres fadoboz formájában, amelybe
egyszerre csak egy látogató léphet be. A nagy
fehérségben és enyhén torz téglatestben bi-
zonytalan, lebegô az érzékelés – érdekes kí-
sérlet, de egyben a „Superbia”, az elzárkózó, 
a közterekkel szemben magántereket alkotó
külvárosokkal szembeni tiltakozás is. Szép a
kanadai kiállítás interaktív modellje – volt
hasonló a magyar pavilonban korábban, de ez
valóban mozog, „csinál valamit", és állítólag a
föld ökoszisztémáját modellezi, vagy talán in-
kább egy erdôt, ahol integetnek a fák
(Hylozoic Ground).

Maketthegyek és más térhatások
Kiállításokon mindig szerencsés a makettek
szerepeltetése – mégiscsak háromdimenziós
mûfaj az építészet. 1:1 arányú modell több is

volt, pontosabban az Arany Oroszlán nyertes
bahreini kiállítás lényegében megépített olyan
tengerparti kalyibákat, melyet azért róttak
össze helyiek szedett-vedett anyagokból, hogy
a tengerparton teázhassanak, társasjátékoz-
hassanak, és melyeket az egyre több tenger-
partot elfoglaló megaprojektek terjeszkedése
miatt lassan mindenhonnan eltüntetnek a
hatóságok. Lírai tiltakozás (Reclaim) a „fej-
lesztések” embertelensége ellen. Ugyanilyen
arányú és üzenetû volt Caruso St. John és
Thomas Demand Nagelhaus töredéke, amely
egy autós felüljáró alatt „csak azért is” meg-
tartott ház modellje, és az elôtt a Csongking
(Chongqing) városi magánember (Wu Ping)
elôtt is tiszteleg, aki kitartott kis házában,
miközben a fejlesztôk porig rombolták, sôt
sokemeletnyire leásták a komplett szomszéd-
ságot. Toyo Itoék a tajvani Taichung Opera-
ház munkaközi modelljeit állították ki, ami
izgalmasan mutatja a gondolatok formáló-
dását, a különbözô méretû és anyagú maket-
tek formálódását is, és idôszerû is, hiszen a
2005-ben megnyert pályázat után 2010 kö-
zepén kezdôdött meg a kivitelezés.

Volt, akiknél a makettek mennyiségén volt
a hangsúly: Szerbia, Malajzia, Észtország szá-
zával mutatott be maketteket különbözô ran-
gú és rendû épületekrôl; hasonlóképpen Hol-
landia is, itt azonban nem új házak, hanem
meglévô, de használaton kívüli épületek ma-
kettjaival töltötték tele a pavilont, és felhívták
a figyelmet ezek kihasználatlanságára. Szép
és érdekesen tálalt, a tömeg mellett a tereket
is megmutató maketteket állított ki Aires Ma-
teus (nem rokona az ismertebb ARX-os Nuno
és Jose Mateusnak). Pezo von Ellrichshausen
maketten nagyon hasonló, elég modern vona-
lú két házat mutatott táji, illetve külvárosi
környezetben. Bár elvileg tudjuk, hogy a kör-
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nyezettel párbeszédben van egy ház, a házak
meglepôen más színvonalúnak tûntek az elté-
rô környezetben. Talán a legszebb modell
Ryue Nishizawáé: a Kazuyo Sejima társaként
ismertté vált építész egy 1:60-as modellben
nemcsak a domborodó vízcsepp alakú Teshi-
ma Mûvészet Múzeumot formálta meg, ha-
nem a környezô erdô óriási darabját is.

Vannak a három dimenziót másképp biz-
tosító megoldások: a SANAA Lausanne-i RLC
épületérôl Wim Wenders forgatott térhatású
(speciális szemüveggel nézhetô) filmet, illetve
az ausztrál pavilonban Now+When (most és

mikor) címmel a 2050 utáni jövôbe tekintô,
utópikus városképek voltak megtekinthetôk
szintén térhatású filmen (bár más) szemüveg-
gel.

Zöld vagy fekete jövô
Míg az ausztrálok elég optimista, bár sokfelé
zöld megoldásokat vagy éppen megemelke-
dett tengerszintet is vizionáló sci-fit készítet-
tek, másoknál rövidebb távú és gyakran bo-
rongósabb jövôképet találunk. Az ukrán, Cser-
nobillal foglalkozó kiállítás érthetôen „nem
túl derûs", a felrobbant atomerômû felett épí-
tendô legújabb szarkofág adja az apropót a
depresszív kiállításhoz, mely a „technogenik”
(ember gyártotta) korszak elleni tiltakozás.
Az USA kiállítása az interdiszciplináris ku-
tatásban gyökerezô optimizmust sugározza
szerteágazó példákon, melyek az ökobárkától
a zöld felhôkarcolón át a gátak helyetti „pu-
ha” partvédelemig nyúlnak. A bárka a fômo-
tívuma a görög kiállításnak, melyen a vetô-
magokat mentik át a jövôbe – és az utalás itt
nemcsak globális, de a görög mezôgazdaságra
nézve igen konkrét a kiállítók szerint. Aldo
Cibic Rethinking Happiness (újragondolt bol-
dogság) kiállítása életmódváltást sürget, és
ennek igen konkrét terveit, makettjét is be-
mutatja: teljesen új, önfenntartó (Ertsey Attila
szóhasználatával autonóm) várost vázol fel,
ahol a kertek vannak a középpontban, és pél-

dául a csirkéket mobil ketrecekben tolják
szántóföldrôl szántóföldre, hogy trágyázza-
nak.

Politika, társadalom
Persze a jövôképek is átpolitizáltak, de ezen
kívül is vannak társadalmi célzatú kiállítások:
ilyen a Tirana színesedését mutató albán vagy
az uniformizált lakótelepek ellen tiltakozó
dél-koreai installáció. Társadalmi jelenség a
földrengés utáni újjáépítés is: a Chile 8.8 címû
kiállításban a dél-amerikai ország a 2010. feb-
ruár 27-i földrengés hatását mutatja be, ami
annyiban különleges, hogy a szigorú föld-
rengés elleni méretezésnek köszönhetôen a
modern épületek azt jól átvészelték, viszont a
régi, történelmi városrészek és a szegényebb
rétegek néha festôi épületei megsemmisültek,
ezek újjáépítésén dolgoznak. A japán pavilon
Tokyo Metabolizing, azaz metabolizáló (élô,
anyagcserélô) Tokió kiállítása a nyugatitól
eltérô, ma is szervesen zajló városfejlôdést
mutat be maketteken és egy érdekesen for-
málódó légifotó-animáción. Az ittenitôl eltérô
fejlôdés lényege, hogy Japánban a hatóság
nyugati értelemben nem rendezi a városokat,
a saját telkén ki-ki lebonthatja, bôvítheti,
átépítheti a házát, így folyamatos a változás,
sûrûsödés.

Egyszerûen csak építészet – ismerôsök 
a kiállításon
Valerio Olgiati (Metszet 2010/4) egyszerûen
kijelenti: nem kell foglalkozni a környezettel,
kontextualizmus helyett gondolat kell. Renzo
Piano nem lihegte túl az „építészetben talál-
kozó emberek” témát: egyszerûen kiállított
pár olyan épületfotót, amin emberek is van-
nak. A 2009-es Építészkongresszusról ismerôs
Jo Noero (Noero Wolff Architects) három fok-
városi iskoláját mutatta be, melyekben tér-
pszichológiai szempontból is érdekesek a gye-
rekek kör alaprajzú zsibongó padjai. Az idei
Építészkongresszus sztárja, Tony Fretton
Mark Pimlottal közösen Piazzasalone címen
néhány régebbi tárgyukat állították ki, közte
egy 1970-es Alfa Romeót, vagy egy korábban
tervezett polcösszeállítást, sajátos félig utca-
félig nappali teret hoztak létre.

Mindenféle izék és bármiféle akármik
Némelyik installáció eléggé önmagáért való-

nak tûnik, vagy legalábbis kockafejû építé-
szeknek nehezen befogadható. Janet Cardiff
például egy kóruselôadásba enged behallga-
tást: minden kórustag hangja más-más hang-
szóróból szól, így egyenként és egyben is hall-
gatható. Hát… Ennél is feleslegesebb Peter
Ebner átlátszó betonja, ami ráadásul nem is
látszik át rendesen. Szerintem a vasszerelést
elég átvételkor ellenôrizni, nincs szükség a
szerkezet teljes élettartama folyamán szem-
revételezéses diagnosztikára… Hogy Aranda
Lasch kristályszerû izéi mire jók, nem tudom.
Az építészet alapjai címû tárgyból elsôéves
hallgatóktól még csak-csak elfogadható lehet-
ne… James Merrill (egyébként Pulitzer-díjas)
író pár sorát miért kellett neon betûkbôl iszo-
nyú pénzen megcsinálni, nem tudnám indo-
kolni. Bár persze éljen az irodalom, de mond-
juk ilyen betûkbôl egy Jókai-összest legyár-
tani, na az már teljesítmény lenne. A szerbek
gurigás-lábosos virágkompozíciói legalább
aranyosak, és ha olcsón is, de van kiállításuk.
Nem úgy mint a venezuelaiaknak, akiknek a
pavilonja egyszerûen zárva.

Hajrá magyarok!
Persze mindenkit érdekel a magyar pavilon és
annak fogadtatása: nos, nagyon szép! A har-
mincezer ceruza az harmincezer ceruza, a raj-
zolás pedig tényleg közös élmény. Még jobb
lenne, ha a filmek üzenete is átjönne: a pa-
vilonban mindenki odapillant, továbbmegy,
nem jön rá, ki rajzol, pedig komoly sztárok,
és nem csak magyarok – ahogy némelyik saj-
tóorgánum is hiszi. Kár, pedig iszonyú munka
van benne, és az alapötlet is szellemes – aján-
lom legalább a neten megnézni, ki hogy raj-
zol: tényleg érdekes (www.borderlinearchi-
tecture.com filmek menüpont), sôt az egyete-
mi oktatásba is beépíteni (például Az építé-
szet alapjai tárgyba vagy a Szabadkézi rajz-
ba), mert egyébként rejtett kincs marad az a
rengeteg jó és értékes gondolat, gondolat-
menet, munkamódszer, amit rajzolás közben
lehet ellesni. De ezzel együtt ami szép, az
szép, és a tényleg rettentô fotogén kiállítást a
nemzetközi sajtó is szereti, a Guardian, a
Financial Times, az ArchDaily is kiemelten szá-
mol be róla, az (e sorok írója elôtt eddig
ismeretlen) Woodhead, illetve Yellowtrace
ausztrál oldalak pedig egyenesen kedvenceik
közé választották.
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Philip Johnson és Henry-Russell Hitchcock 1932-ben rendezték meg a
modern építészetrôl szóló kiállítást a New York-i Modern Mûvészeti
Múzeumban (MoMA). A kiállítás nem pusztán az új építészeti irányzat
amerikai recepcióját és a fasizmus elôl emigráló nagy mesterek – Mies,

Breuer, Moholy-Nagy, Gropius – újvilági karrierjét alapozta meg, ha-
nem összefogva az addigi eseményeket, Nemzetközi Stílus névvel ka-
nonizált egy olyan törekvést, melynek eredeti céljától tán legmesszebb
épp a stílussá válás állt.

Velencében 1980-ban rendezték meg az elsô nemzetközi építészeti
Kiállítást, melynek kurátora Paolo Porthogesi volt. A kiállítás – közép-
pontjában a corderie-ben felépített Strada Novissimával, és Aldo Rossi-
nak a Punta della Doganához horgonyzott Teatro del Mondójával – a
posztmodern építészet közönségpremierje is volt. Az 1980-as biennále
egyszerre mutatott új stratégiákat az építészet kiállítótermi megjelenít-
hetôsége kapcsán, és vált olyan médiummá, amely sikerrel szólította
meg az építészet ügye irányában addig némiképp passzív nagyközön-
séget.

Az 1988-ban, ugyancsak a MoMA-ban megrendezett dekonstrukti-
vista kiállítás is több volt, mint egy seregszemle. 1988 épphogy eme
kiállítás kapcsán vált a posztmodernen belüli korszakhatárrá, egy új
formálási és gondolkodási módszer gyújtópontjává. Ismételten egy
konkrét mûvészeti institúcióhoz kötôdött egy stílus megjelenése, amely
úgyszintén inkább módszerként, semmint beazonosítható formajegyek
összességeként tekintett önmagára.

A fenti példák jól illusztrálják azt, hogy megfelelô idôben rendezett,
kellô újdonságértékû vernisszázs jóval több lehet, mint puszta cezúra

az idô skáláján. Az intézményében per se kódolt korszak-, vagy trend-
formáló potenciál helyezte fokozott érdeklôdés középpontjába a Pom-
pidouban 2003-ban rendezett non-standard tárlatot is, amely viszont
mérete okán sem hozhatott akkora változást, mint a tizenöt évvel ko-
rábbi ikeralakzata, a dekonstruktivista kiállítás.

Ezekkel az elôzményekkel nem csoda, hogy sokakban felmerült a
kérdés, mennyiben tekinthetô korszakhatárnak a 12. Nemzetközi Épí-
tészeti Kiállítás, mennyiben lehet trendteremtô Kazuyo Sejima mottó-
ja, a „People meet in architecture”, és ha igen, ez a trend vajon az épí-
tészet elfeledett, ám mégiscsak konstitutívnak tekinthetô szociális kül-
detésességét helyezi-e a középpontba? Vagy egy másik irányból feltéve
a kérdést: tényleg leáldozott-e a sztárépítészet korszaka? A jelek min-
den esetre kedvezôek. Sokan 2000 óta a legjobb kiállítást üdvözölték
Sejima biennáléjában – épp ugyanennyien pedig az eddigi legrosszabb
teljesítményként tekintettek arra. Már pusztán ezek az engesztelhetet-
lenül egymásnak feszülô vélemények is valamiféle paradigmatikus tö-
rést sejtethetnének, csakhogy a kép ennél árnyaltabb. Kazuyo Sejima
valóban határozottan szakított avval a már 1980-ban megjelent majd
1996-ban Hans Hollein által intézményesített gyakorlattal, hogy „ne-
vek” képviseljék az építészet ügyét az Arsenaléban, valóban a lehetsé-
ges építészszerepek egyik legkedvesebbikét villantotta fel.

Ezzel együtt úgy vélem, hogy korszakhatárról, legalább is globális
értelemben, semmiképp sem beszélhetünk, sôt a megváltozott játéktér
okán maga a fogalom vált kérdésessé. Ez pedig független Sejima sike-
rétôl, vagy a kiállítás intézményes súlyától. Úgy a posztmodern kissé
cinikus „anything goes"-a, mint a Kínába eltolódott és ott virágzó szu-
perurbanizmus azt üzeni, hogy olyan építészeti világot élünk, melyben
minden egyszerre történik. A markáns korszakhatárok elmélete csak
bizonyos kulturális egységeken belül lehet igaz, márpedig az euroat-
lanti kulturális dominancia mellett építészeti értelemben is megkerül-
hetetlen tényezôvé vált Kína. Tûnhet úgy, hogy Európában leáldozott
a sztárépítészet korszaka, ám Dalian, Sencsen, Peking vagy Hong Kong
építkezései és tervezett megaberuházásai változatlan hôfokon fûtik a
sztárépítészet megabizniszét. A párhuzamosságot rendkívül jól illuszt-
rálja, hogy a Coop Himmelb(l)au tizenhét (!) városformáló projekt
átadása elôtt áll, miközben egyre nagyobb figyelem fordul a kislépté-
kû, szociális építészet felé is. Ha a kiállítás egy lámpás, akkor az idén
nyáron az történt Velencében, hogy Kazuyo Sejima egy elfeledett, sö-
tét sarokba irányította ezt a reflektort. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy evvel párhuzamosan – mint ahogy arról az osztrák pavilon tudó-
sított – leálltak volna azok a rendkívül drága és fejlett ipari hátteret
igénylô formai kísérletek, amelyek a Bécs Los Angeles tengelyt, vagy
Greg Lynn, Zaha Hadid, François Roche, esetleg Frank Gehry munkáit
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jellemzik. Ausztria pavilonja – amelyben Dietmar Steiner, az AzW
igazgatója szerint az idei biennále legrosszabb kiállítását rendezték
meg  – európai szempontból legalább is a tegnap sztárjainak valóban
furcsa azíliuma volt. Ugyanez a pavilon ugyanakkor remekül illeszke-
dik az olyan megaprojektekhez, mint például az átadás elôtt álló
CIPEA (China International Practical Exhibition of Architecture), ahol
a résztvevô építészek névsorát Matthias Klotz, Steven Holl, Odile
Decq, Arata Isozaki vagy Kazuyo Sejima fémjelzik.

Nagyon úgy tûnik tehát, hogy az egyes paradigmák közötti vetélke-
dés a nézôpontok dominanciaharcával egészült ki. A kérdés nem az,
hogy leáldozott-e a sztárépítészetnek, hanem az, hogy MELYIK kultu-
rális környezetben, hol lehet érvényes egy ilyen megállapítás. Európá-
ban? Esetleg Hongkongban? Netán a válságtól sújtott Abu Dhabiban?

Felette bizonytalan annak a megítélése is, hogy az euro-atlanti tér-
ségben óhajtott korszakváltás valóban avval a tartalommal töltôdik-e
fel, amit Sejima biennáléja sejtet? Az új korszak dominanciája ugyanis
korántsem ennyire egyértelmû. Üzleti szempontból a zöldépítészet tû-
nik annak a pótléknak, amelyjel az építészet köré gyûlt hatalmas üzleti
vállalkozásokat mozgásban lehet tartani; ma a fenntarthatóság hívó-
szava fûti az anyagkísérleteket és a szerkezeti innovációkat. Ez a
„zöldépítészek” militáns és doktriner álláspontjával karöltve persze
egyenesen vezet a fenntarthatóság fogalmának kisajátításához, filozófi-
ai korrumpálódásához. Ma a „zöldgondolat” mint intellektuális toposz
– különösen a múlt század utolsó évtizedeinek építészetfilozófiai dis-
kurzusaival a háttérben – kevésbé vonzó. Talán épp ezért volt üdítô,
hogy az idei biennálén, az egy szem spanyol pavilon talán nem is túl
érdekfeszítô installációján túl egyetlen szó sem esett a fenntartható-
ságról, globális felmelegedésrôl, klímakatasztrófáról és hasonlókról.

Vonzó ugyanakkor a társadalmilag felelôs, a kor és a közösség ki-
hívásaira érzékenyen reagáló építész személye, amely már mentes a
modernista ôsatyák doktriner vonásaitól. Egy ilyen szerep újrajátszá-
sához azonban hiányzanak azok a piaci erôk, melyek a sztárrendszer-
ben eltanult és kifejlesztett mûködési mechanizmusokat oly sikeresen
kezdték a zöldépítészet kapcsán alkalmazni.

A biennále érzékeny installációi, az építészethez és a közösséghez
rendkívüli tapintattal köztelítô projektjei még „csak” Sejima mottójá-
ról, az építészetben történô találkozásról, nem pedig üzletileg is kama-
toztatható, kész modellrôl szóltak. Trendteremtéshez markánsabb hívó
szó, koncentráltabb tematikai és üzleti akarat, valamint építészeti ér-
telemben is egypólusú világ szükséges. A koncentrált akaratra példa a
Small Scale, Big Changes (Kis lépték, nagy változás) címû, 2011. január
3-ig a MoMÁban (!) nyitva tartó kiállítás, ahol az elmúlt évtized szo-
ciálisan érzékeny, ám kiemelkedô építészeti megjelenésû projektjeit
gyûjtötték össze. 

Építészeti egypólusról ugyanakkor már nem beszélhetünk. A leg-
újabb kori trendeket ugyanis nem Velencében vagy a MoMÁ-ban, ha-
nem Shenzenben vagy Pekingben fogják írni úgy, hogy az európai át-
lagépítész talán még csak nem is fog tudni azokról.

Wesselényi-Garay Andor

Fotó: Bujnovszky Tamás
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ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA 
DR. GÁBOR LÁSZLÓ PROFESSZOR
100. SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE

Gábor László 1910-ben, 100 éve született. 1949-ben került a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem Épületszerkezeti Tanszékére, ahol halá-
láig dolgozott. Tanszéki munkatársaival alkotta meg 1960–1979
között a négykötetes Épületszerkezettan címû tankönyvsorozatot,
mely megalapozta az épületszerkezettan, mint tudományág alap-
jait is. Az elmúlt két évtized talán legjelentôsebb eredménye, hogy
az épületszerkezeti tervezés önálló szakági tervezéssé nôtte ki ma-
gát. A technológiák, anyagok és szerkezetek sokfélesége ma már
az adott területen való elmélyültebb szak-
tudást, másféle szakosodást igényel. 
A homlokzatok, hang-, hô- és vízszigetelé-
sek, tetôfedések, nyílászárók vagy a 21.
század építôanyagaként tekintett üveg-
szerkezetek alapvetôen meghatározzák az
épületek hosszútávon megbízható mûkö-
dését. A fenntartható építés, a környezet-
tudatos gondolkodás, a természetes anya-
gokhoz való kötôdés új magatartásformát
teremt az építészetben, az építôiparban. 
A tûzvédelem, a passzívház-építés, az in-
telligens ház, a zöldtetôk és zöldhomlok-
zatok az épületek újfajta megközelítését adják. Változik a szerke-
zetekkel kapcsolatos gondolkodásmód: már nincs 5 százalék lej-
téshatár, nincs 10 cm átfedés, de van ragasztás, mely láthatatlan,
és a homogén ház azonos felületképzést használ a tetôn és a hom-
lokzaton, a tetô így valóban ötödik homlokzattá válik… fentiek új-
fajta iskolázottságú szakembereket igényelnek.

Ennek jegyében született meg az az elhatározás, hogy az Épület-
szerkezettani Tanszék oktatói kollektívája szakmai konferenciát
szervez, melynek tervezett témái:

�megemlékezés Gábor Lászlóról, a tanárról, az építészrôl,
tudományos és kutató munkásságáról;

� az épületszerkezettan, mint tudományág jelenlegi helyzete;
� a fenntartható építés elmélete és értékelési módszerei 

(életciklus-elemzés);
� alacsony energiájú épületek, passzívházak szerkezetei,

akusztikai és tûzvédelmi kérdései;
� innovatív megoldások: üvegszerkezetek, átforduló homlokza-

tok, zöld a házon.
A Gábor László emlékére rendezett, elsô Épületszerkezettani
Konferencia idôpontja 2010. november 25. csütörtök, helye a BME
„K” épület 1. emeleti Díszterme. Jelentkezés: www.epszerkkonfe-
rencia.hu vagy www.epszerk-konferencia.hu

dr. Becker Gábor, Pataky Rita, Horváth Sándor
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Sanghaj
Sokak szerint Sanghaj lesz a 21. század fôvá-
rosa, amint Párizs volt a 19. századé. A város
két évtizede indult jelentôs fejlôdésnek. Ma a
korábbi 2–5 emeletes házak helyett 30–50
emeletes lakóházak épülnek. Lakossága sze-
rint a maga 18,4 millió lakosával a tizedik
legnagyobb város a világon – közel négymil-
lióval megelôzve Pekinget –, sôt az elôrejel-
zések szerint elôrébb is fog lépni az elkövet-
kezendô tizenöt évben a népességi rangsor-
ban. A fôbb autóutak kétszintesek, 400 km a
metróvonalak hossza. A repülôteret közel tíz
mágnesvasúti pályával és húsz gyorsvasúti

pályával, négy metróval, számtalan autó-
buszjárattal és természetesen autópályával
kötötték össze. A másik repülôtértôl már
mûködik a mágnesvasút (Maglev), amely 30
kilométeres távot hét perc alatt tesz meg (450
km/h végsebességgel), és a két repteret össze-

kötô mágnesvasút tervei is készen vannak. Az
1995-ben épült Oriental Pearl tévétorony épí-
tésekor Ázsia legmagasabb tornya volt, a
2008-ban épült SWFC Observatory torony
(közismert becenevén sörnyitó) a világon a
legnagyobbnak épült. Ma egy ennél is maga-
sabb torony épül, amely ugyan még nem bújt
ki a földbôl, de 632 méteres magasságával
2014-ben a második legmagasabb lehet a
világon. Nem véletlenül került ide a 2010-es
világkiállítás sem.

Közlekedés
Már a repülôn ülve is érezni lehetett, hogy
valami alapvetô élettapasztalat hiányzik az
adott környezet értékeléséhez. Olyan tömeg-

ben és sûrûségben lehetett házakat látni, ami
egészen szürreálissá tette a látványt: egész
egyszerûen más volt a lépték. Persze ez
amúgy tudható, csak más dolog átélni.
Döbbenetes az a nagyvonalúság, amivel pél-
dául az autóutat emelten vezetik, hogy az
autópálya mentén végig parkok vannak vi-
rágzó virágágyásokkal, nyírt gyepekkel és
bokorsorokkal, és az emelt utak szélét végig-
rakják virágládákkal, alattuk fák nônek. A
kétszintes utak keresztezôdésében rendszerint
egy köztes szinten vezetik át a gyalogosokat,
az aluljáró ritkább megoldás, de ahol van,
elôbb néhány lépcsôfokot fel kell lépni, hogy
ne folyjon be a víz. Egy ekkora városban az

természetes, hogy magasházak vannak. Nem
is a világcégek emblematikus toronyházai ér-
dekesek, hanem a közönséges lakóházak har-
minc emeletet gyakran meghaladó magassá-
ga. James Lee, az egyik nagy tervezôiroda
dolgozója elmondta, hogy ô teljesen elégedett
a tizenegyedik emeleti lakásával, mert már

nincs annyira alacsonyan, hogy a levegô rossz
lenne, de ha gond van a lifttel, nem kell túl
sok szintet lépcsôzni. Úgy tûnik, elônye is van
a magas lakóháznak.

Iroda
Az építésziroda, ahová módunk volt betekin-
teni, a Shanghai Xian Dai Architectural
Design Group, olyasformán nézett ki, mint
ahogyan képzelném a magyar nyolcvanas
évek nagy tervezôirodáit harminc év tovább-
fejlôdés után rendszerváltás nélkül. Elegáns
tárgyalók, köztük olyan is, ami VIP-kategó-
riában is elôkelô. Az irodában kétezren dol-
goznak. Van hagyományos néhány fôs iroda,
és van fél szintet kitöltô nagyteres iroda is
saját bokszokkal. Ezek a saját bokszok kicsit
kisebbek, mint amit mi kellemesnek el tudunk
képzelni. Ottlétünk alatt egy továbbképzés is

Lépték és építészet, Sanghaj 2010



folyt a dolgozóknak. Lee elmondta, hogy a
nagy tervezôirodák állami tulajdonban van-
nak, bár vannak magánirodák is. 2010-ben a
Sanghaji Építész Szövetség pályázatán nyertes
középületterveik a SGM expó pavilon (10
ezer m2), a Zhoushan kollégium (13 ezer m2),
a Shantou egyetemi könyvtár (21 ezer m2), a
Husang ökologikus expo szállás (3 ezer m2) és
a szolgáltató ház Jinshan kerületben (32 ezer
m2). Több hasonló iroda mellett a Tongji
Egyetem által tervezett épületek volumene is
jelentôs: ôk tervezik a már említett 2014-re
elkészülô tornyot is.

Építészet
Nem könnyû építészetrôl beszélni egy ekkora
várossal kapcsolatban. A megépített épületek
nagyságrendje akkora, hogy a felénk szokásos
építészeti eszköztár szinte nem is értékelhetô.
Vannak természetesen építészetileg értékes
épületek, elég a harmincas években Hudec
László által tervezett házakra utalni, de Kenzo

Kuma japán építész által tervezett épületben
is jártunk. Ezzel együtt, vagy talán épp ennek
ellenére az a fajta kifinomultság, ami oly
könnyen tetten érhetô a debreceni Modem Al-
var Alto kiállításán, és ami a hazai építészet
számára is magas lécet jelent, ebbôl a nézet-
bôl köldöknézô, ernyedt önmarcangolásnak
tûnik. Hogy hova kerüljön egy erkély a házon,
mifelénk érzékeny egyensúlyok, arányok, esz-
tétikai megfontolások döntik el, hacsak nem
érzéketlen az építész vagy az építtetô közös-
ség. Ha azonban az erkélyt harminccal meg-
szorozzuk, és negyven emeletet kell megfor-
málni, már nem mûködik ugyanaz a sziszté-
ma. Erre mondaná Ekler Dezsô, hogy nagyí-
tás. Mert nem igaz, hogy a nagyobb formát
ugyanazon eszközökkel lehet formálni: a lép-
tékváltás már nem odázható el, másképpen
kell megközelíteni.

A másik a volumen vagy tempó. Abban a
városban, ahol az elôrejelzések szerint tizenöt
év múlva ötmillióval többen fognak élni, az új
népességnek meg kell teremteni a helyét, ami
nemcsak lakóépületeket jelent, hanem min-
den egyebet is, ami egy városban az élethez
kell: közlekedést, munkahelyet, iskolát, óvo-
dát és színházat. Fél Magyarországnyit a zöld
mezôbôl! Az a vehemencia, az a lendület,
amely 2025-re további ötmillió embernek ad
majd lakóhelyet, egyszerûen az élet oldaláról
kérdôjelezi meg a hozzáállást. „Azt a mezôt
ott beépítjük ötvenemeletes házakkal, meg ott
mellette is, már tervezzük is, két év múlva
készen van.” Ez az élet, és egy ekkora mene-
telésben az egész építészethez való viszonyu-
lás más megvilágításba kerül. Meg kell emelni
az utat? Már emeljük is! Még egy metró kell a
világkiállításra? Öt hónap alatt kész! Itt nem

lehet csip-csup ügyekkel vacakolni, hogy mi-
lyen legyen a portásfülke burkolatának osz-
tása, milyen legyen a kapaszkodó formája.
Vagy ha mégis, az inkább a részletkérdésbe
való beleragadásnak tûnik, léptéktévesztés-
nek.

Volumen avagy esztétikum?
A világcégek felvonultatják saját építészeiket,
és egyedi formájú toronyházakat építenek
tucatszám. A két egymás felé forduló iker-
torony témára például három feldolgozást is
láttam. És akkor felötlik a kérdés, hogy miért
is: valóban ez lenne az egyediség? Netán
megfelelô az az egyszerû formálás is, ami a
lakóépületekre jellemzô? Kell-e, jó-e az egye-
diségre való törekvés, erôlködés? Mi könnyen
felelnénk igennel. A toronyházból letekintve
viszont rendetlen kuszaságnak tûnik mindez,
de az is lehet, hogy csak egy rendezôelv, az
erô hiányzik belôle. 

Az építôipar helyzete
Az építôipar megbecsültsége Kínában nem is
lehet kétséges. Az építés a legbecsesebb esz-
közök között van számon tartva a szebb jövô
elérése céljából. És nyitottak az újra, igyekez-
nek mindent eltanulni. Az ötezer éves kultúra
szinte újként jelentkezik, és brutális is, mint
az a nyers, eleven erô, ami megnyilvánul
benne. Olyan épületet nem nagyon láttunk,
amely hazai szemmel finom építészet lenne,
és érdemes volna „hazahozni”, eltanulni (nem
tekintve a már említetteket). Ugyanakkor a
fejlôdés ereje irigylésre méltó.  

Élet
Az utcákat hihetetlen kuszaságban borítják el
a vezetékek hálói, a triciklik, a motoros riksák
és persze a biciklik, kismotorok, amik itt
kisteherautónyi holmival megrakodva is köz-
lekednek. Az utcán minden sarkon rendôr áll,
de a zsebtolvajok mégis megélnek. A katonás
fegyelem (például a kéthetes honvédelmi
gyakorlat a szemeszter elôtt) és a rendezet-
lenség jól megférnek. A toronyház simán be-
épül a néhány emeletesek közé. Élhetônek
tûnik ez a város. Alig pár nap alatt lehet tá-
jékozódni, vannak karakteres, felismerhetô
terei, házai, közterei. Jól megfér itt egymás
mellett a kicsi és az óriási, és ez a sokféleség,
színesség nemcsak a házakra igaz, hisz min-
denféle ember és áru megtalálható. Az em-
berek pedig türelmesek és kedvesek. 

Csanády Gábor

A K T U Á L I S

M E T S Z E T / 2 0 1 0  / n o v e m b e r / d e c e m b e r 19



A helyiségek megfelelô akusztikai kialakításá-
val a jó beszédérthetôség elérése mellett a
környezetbôl beszûrôdô nemkívánatos, zavaró
zajhatások ellen is védelem nyújtható, ami
jelentôsen javítja a helyiségben tartózkodók
kényelem- és nyugalomérzetét. A beépítéshez
alkalmazott anyagok és szerkezetek alapvetô-
en befolyásolják a térakusztikát, ezért célsze-
rû a különféle termékek akusztikai tulajdon-
ságaival tisztában lenni. Ez szükséges egyrészt
azért, hogy a különbözô termékeket és szer-
kezeteket össze lehessen hasonlítani, más-
részt, hogy megbízható kiindulópontot szol-
gáltassanak az adott építési helyszínen vár-
ható akusztikai teljesítményük kiszámítá-
sához.

A függesztett álmennyezetek akusztikai tu-
lajdonságát a hangelnyelés és a léghanggátlás
határozza meg.

A hangelnyelés optimalizálási, a léghang-
gátlás pedig maximalizálási feladat. Egy felü-
let hangelnyelése a térben terjedô hanghul-
lámok mozgását befolyásolja, függôen attól,
hogy a határoló felületekkel történô érintke-
zéskor visszaverôdik, vagy épp elnyelôdik. Jól
megválasztott hangelnyelési tulajdonságú

anyagokkal a hang – elôadótermekben, szín-
házakban stb. – a kívánt helyre irányítható,
vagy – telefonközpontokban, nyitott irodák-
ban – megakadályozható annak terjedése.

A léghanggátlás két tér közt vizsgálva, mint
a válaszfalaknál is, az egyik térbôl a másikba
átjutó hangok csökkentését szolgálja.

Az anyagválasztás akusztikai hatásaira már

a tervezésnél fontos odafigyelni. A mai tren-
deket követô téralkotásból általában hiányoz-
nak azok a felületek, melyek a tér akusztiká-
ját pozitívan befolyásolnák, az optikailag
összhangot sugárzó építmények pedig nem
biztos, hogy akusztikai szemszögbôl nézve is
megállják a helyüket.

A mai termékkínálat nyújtotta lehetôségek
kihasználásával, sokszor a költségek növeke-
dése nélkül, élhetôbb és komfortosabb kör-
nyezet valósítható meg otthonokban, munka-
helyeken egyaránt, ezzel is csökkentve a kör-
nyezet okozta stresszhatást.

Az AMF széles álmennyezet választékkal
járul hozzá a tervezôk, építészek munkájához,
hogy épületeik, terveik akusztikai szempont-
ból is tökéletesek lehessenek. Szabad kezet
kapnak a felületek kombinálásában, legyen
szó sík vagy tört mennyezeti kialakításról, si-
ma vagy lyuggatott felületek alkalmazásáról.
Ellentétben a rég megszokottakkal, hogy csak
a lyuggatott felületek jók akusztikai felada-

tokra, a hangelnyelés javítására ma már sima
felületû, kiemelkedô hangelnyelési tulajdon-
ságú álmennyezeti lapok is kaphatók. A cég
akusztikus álmennyezeteivel az irodák, tár-
gyalótermek, eladóterek, elôterek és folyosók,
osztálytermek, mozik stb. helyiségei hangopti-
mális zónákra oszthatók.

Knauf AMF Kft., Budapest
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Érdemes figyelni az álmennyezetek
akusztikai tulajdonságaira



Kamarai pontok online továbbképzéssel, akár két nap alatt

Nemcsak gyorsan, de igen olcsón, otthonról is, bármilyen napszakban elvégezhetôk akár a kötelezô, akár a szabadon választott kamarai képzések a

www.epitesztovabbkepzes.hu oldalon. A kurzus a regisztráció után rögtön elkezdhetô, az igazolás pedig e-mailben érkezik, tehát minden
korábbinál kevesebb idô elég lehet a sikeres befejezéshez.

Az árak:

� MÉK teljes kötelezô (jog- és pénzügy, valamint szabvány- és minôségügy összesen) 9800 Ft+áfa

� Szabadon választott képzés (MÉK, MMK) 1000 Ft+áfa /pont

� MMK kötelezõ továbbképzés – Általános képzési modul 6000 Ft+áfa

� MMK kötelezõ továbbképzés – Építési tagozati modul 6000 Ft+áfa

� MMK kötelezõ továbbképzés – Tartószerkezeti tagozati modul 6000 Ft+áfa

� MMK kötelezõ továbbképzés – Munkavédelmi modul 4000 Ft+áfa

A szabadon választható MÉK-továbbképzések kínálatában egyelôre 13 kamarai pont szerezhetô, de a jövô évben ez folyamatosan bôvülni fog. 

A fent lévô képzések közül 5 épületszerkezeti témakörben indul, 4 kurzus kivitelezési tapasztalatokat dolgoz fel, 4 kurzus pedig a tervellenôrzéssel

foglalkozik.

Mind a kötelezô, mind a szabadon választott képzésre igaz, hogy a kurzus közvetlenül a bejelentkezés után megkezdhetô, nem

kell megvárni, amíg a tanfolyam díja beérkezik. Az átutalást azonban érdemes minél hamarabb elindítani, ugyanis a teszt sikeres kitöltése, illetve a pénz

beérkezése után az igazolást e-mailben kapják meg a résztvevôk. Ez azt jelenti, hogy optimális esetben akár két nap alatt megszerezhetôk a

továbbképzési pontok.

MÉK akkreditációs számok: 2010/K/03, 2009/311, MMK akkreditációs számok: 2010/5374-KT, 01/2010/0023. 1 pont megszerzéséhez mintegy 2 órányi

elôadás (illetve írott anyag) áttanulmányozására van szükség, valamint a tesztek kitöltésére. Az egészségügyileg szükséges kötelezô pihenôidôvel és az

ajánlott irodalom átolvasásával együtt 4 óra alatt egy egypontos képzés kényelmesen elvégezhetô. A képzéssel töltött idôt nem, csak a tesztek helyes

kitöltését ellenôrizzük.

A képzés megkezdhetô a regisztráció után azonnal! Az igazolást a tesztek helyes kitöltése és a részvételi díj befizetése után e-mailben,
azonnal küldjük!

A jelenleg választható témakörök:

� Hôszigetelés A–Z

� A Téglakô

� Padlóburkolatok és lélegzô falak

� Tetõk, homlokzatok

� Homlokzatok és padlószerkezetek rétegeinek korszerû kialakítása

� Kertépítés, kerti-, köztéri berendezések

� Középkori építészeti örökségünkbôl

� Századfordulós és harmincas évekbeli épületek rekonstrukciói;

� Oktatási, szociális, lakó- és szállodaépületek a közelmúltból

� Irodaházak, kereskedelmi és szabadidôs létesítmények

� Tervellenôrzés 

� Építési hibák

� A tervdokumentáció

� Esettanulmányok

w w w . e p i t e s z t o v a b b k e p z e s . h u

köte-
lezõ 

kép-
zések
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A nagy üvegfelületek mellett keskeny látszó
szélességû teherhordó szerkezetekkel készülô
Thermo 50, illetve SFB 4150 függönyfalrend-
szer kiemelkedô hôszigetelési tulajdonságait a
hôhídmentes szerkezeti kialakításnak, vala-
mint a lég- és vízzárásról gondoskodó EPDM
gumitömítéseknek köszönheti.

A kitûnô statikai tulajdonságokkal bíró pro-
filok alapkivitelben négyzet keresztmetszetû-
ek, de rendelhetôk I és T keresztmetszetû
profilok is, valamint kiegészítô profilok, me-
lyek alkalmazása tovább növeli a tervezés
szabadságát. A tartószerkezetek felületkezel-
hetôk eloxálással, szinterezéssel és dekorszin-
terezéssel külsô és belsô oldalon egyaránt. 

A homlokzatrendszerekhez széles választék-
ban kaphatók külsô takaróprofilok is.

A hôszigetelô üvegezést erôs üvegtartó ele-
mek fogják, melyek nagyméretû, illetve há-
romrétegû üvegezések fogadására is alkal-
masak. A Thermo 50-es rendszerhez négyféle
nyitható (strukturális, félstrukturális, befelé

és kifelé nyíló látszó profilos) ablak választ-
ható, az ablaktípus kiválasztása természetesen
a funkció és a dizájn szempontjai szerint tör-
ténhet. Az üveghomlokzatok szellôztetése és
vízelvezetése a svéd MTK-szabvány szerint
kialakított.

Nordikal Kft., Budapest

Impozáns üveghomlokzat kimagasló hôszigeteléssel
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A csarnoképületek lezárására esztétikus és az
egyik legpraktikusabb megoldást nyújtják a
Hörmann ipari szekcionált kapuk, melyek füg-
gõleges mozgású kapulapjai a födém alá, a te-
tôvel párhuzamosan vagy a falon felfelé nyíl-
hat. A függôleges nyílásmódból adódóan a ka-
puk elôtti és mögötti tér szabadon marad, 
a lehetô legnagyobb helyet hagyva a csarnok-
ban, illetve a csarnokok elôtt. Mivel a kapu-
szerkezet a belsô falsíkra szerelhetô, a teljes
kapunyílás szabadon marad, ami szintén a
munkavégzés zavartalanságát segíti.

Minden funkcióhoz, kialakításhoz,
dizájnhoz
A Hörmann széles választékú szekcionált ka-
pui az egyszerûbb csarnokoktól a modern
ipari építészethez illeszkedô igényes dizájn-

épületek lezárásáig kitûnô megoldást nyúj-
tanak, bármilyen funkciójú, illetve kialakítású
csarnokról legyen is szó. A számtalan sínve-
zetési mód (normál, magas, alacsony, tetô-

követô stb.) révén a kapuk bármilyen belma-
gasságú, szerkezeti felépítésû ipari épületnél,
új építésû, illetve felújítandó csarnoknál egya-
ránt könnyen betervezhetôk.

Több fény a csarnokokba
Az összes szekcionált kaputípus kapható mû-
anyag, karcálló Duratec üvegezéssel, mely
többszöri tisztítás után és erôs igénybevétel

esetén is megôrzi kitûnô átláthatóságát. Ezzel
a lehetôséggel a Hörmann ipari szekcionált
kapuk üveghomlokzatos és bevilágítókupolás,
világos csarnokok kialakítására is lehetôséget
nyújtanak.

A kapun nem szökik a meleg
A kapuszerkezetek az idôjárás hatásaival
szemben tartósan ellenálló alapozóbevonattal
ellátott tûzihorganyzott acélból készülnek. 
A duplafalú kapulapok üregét poliuretán ke-
ményhab tölti ki; az acélhéjakhoz erôsen ta-
padó szigetelômag felel döntôen a kapu ro-
busztusságáért és hôszigeteléséért. A 26 mm
vastag Duratec üvegezés is kimagasló hôszige-
telésû: hôátbocsátási tényezôje a 16 mm-es
üvegezésekénél akár 20 százalékkal is ala-
csonyabb lehet. A kapuk rendelésre még jobb
hôszigetelési értékû, háromrétegû üvegezéssel
is kaphatók.

Az ipari kapu is lehet szép
A kapulapok 14 féle színbevonattal készülnek,
de igény esetén 200 féle egyedi színben is
szállíthatók. Rendelhetôk stukkómintázattal,
ami érzéketlenné teszi a felületet a szennye-

zôdésekkel és a kisebb karcolásokkal szem-
ben, illetve a sík és karakteres, finom vona-
las struktúrájú Micrograin-felülettel. A kapu
belsô oldala mindig stukkómintás törtfehér
színû.

Hörmann Hungária Kft., Szigetszentmiklós

Helytakarékos, tartós, elegáns szekcionált kapuk
csarnokokhoz

A Hörmann 11 darab SPU 40 típusú szekcionált

kaput szállított, illetve szerelt fel a Knorr-Bremse

Vasúti Jármû Rendszerek Hungária Kft. új,

budapesti gyártóbázisának üzemcsarnokához



A külsô térben lévô ásványi építôanyagok ká-
rosodásának kialakulásában döntô szerepe
van a víznek és a légkörben lévô vízzel old-
ható – ezért a vízzel együtt a pórusokba ke-
rülô – káros anyagoknak (SO2, NOx). Víztaszí-
tó impregnálással jelentôsen csökkenthetô az
építôanyagok vízfelvevô képessége: a hidrofo-

bizálás javítja a fagyállóságot, növeli a téli só-
zás elleni védelmet, megakadályozza a felüle-
ten a mikroorganizmusok megtelepedését.
Épülethomlokzatoknál gátolja az átnyirkoso-
dást és ezáltal csökkenti az energiavesztesé-
get. A kezelt felületek sokkal kevésbé hajla-
mosak az elszennyezôdésre is. Tehát a vízta-
szító impregnálás egyszerû és hatásos véde-
lem – de optimális eredmény csak akkor vár-
ható el, ha a kezelendô felülethez és a védel-
mi célhoz legalkalmasabb hidrofobizáló szert
alkalmazzuk (és természetesen a szükséges
mennyiségben és a megfelelô technológiával).

Az impregnálóanyaggal szembeni követel-
mény sokrétû: minél nagyobb mértékben
csökkenteni a nedvszívó képességet, ugyanak-
kor meg kell hagynia az építôanyag páraát-
eresztô képességét. Hosszabb távon sem okoz-
hat optikai elváltozást (fényes, csillogó felü-
letet, elsötétedést, sárgulást), idôjárás- és UV-
álló legyen, a kezelt felületet ne tegye raga-
dóssá. És a hatása természetesen legyen mi-
nél tartósabb.

E követelményeknek mindenben megfelel a
kifejezetten terméskövek – azon belül is a

Magyarországon leggyakoribb mésztartalmú
terméskövek – hidrofobizálására alkalmas
Funcosil SL sziloxánoldat. Szállításkor kismo-
lekulás szerkezetû, ezért igen jó a behatoló
képessége a kezelt anyag szerkezetébe, ahol
légpára hatására a felsorolt követelmények-
nek megfelelô hatóanyaggá alakul. (A beha-

tolási mélység nemcsak az anyag minôségétôl
függ, hanem a kô szívóképességétôl és a vá-
lasztott technológiától is. A nem nedvszívó
aljzatok – mint például a finom kristályszer-
kezetû márványok, a csiszolt kôfelületek –
nem alkalmasak hidrofobizálásra, mivel ezek

anyagszerkezetébe nem jut be az impregná-
lószer.) A vízfelvételt – ezzel együtt a légköri
vízoldékony károsanyagok felvételét – 95 szá-
zalékkal csökkenti, de a páraáteresztô képes-
séget nem befolyásolja észrevehetôen. A kô

természetes árnyalatát nem változtatja meg.
Kiemelkedô tulajdonsága tartós hatékonysá-
ga: az utóvizsgálatok alapján a kezelt felüle-
tek több mint húsz évig víztaszítók maradnak.
Ennek fokozott jelentôsége van, mivel egy
felújított (vagy új) kôburkolatú homlokzatnál
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Ásványi építôanyagok víztaszító impregnálása

Neuschwanstein, Bajorország.



nem sok esély van arra, hogy a kezelést ennél rövidebb idôn belül
megismételjék. Ezért lényeges, hogy a kezelés a kôfelület szívóké-
pességének megfelelô mennyiségû impregnálóanyaggal történjen.

A hidrofobizálás a kezelés elôtti állapotot rögzíti
Nemcsak a hidrofobizálószerrel, hanem a védendô felülettel szemben
is szigorúak a követelmények. Az aljzatnak kifogástalan állapotban kell
lennie, az építési hiányosságokat, hibákat elôzôleg meg kell szüntetni.
A víz és a benne kioldott anyagok nem juthatnak a hidrofóbbá tett
réteg mögé (például talaj felôl felszívódó nedvesség), mert fagykáro-
kat, lepattogzást, sókicsapódást okozhatnak. Megfelelô tisztító eljárás-
sal minden hidrofobizálás elôtt meg kell nyitni és ezzel elôkészíteni a
kezelendô felület kapillárisait és pórusait. El kell végezni a szükséges
javításokat, kiegészítéseket, kôszilárdítást. A térfogatváltozó kôzeteket
duzzadásgátlóval (Antihygro) kell kezelni. Az optimális felületkezelés
feltétele az impregnálóanyag felszívódása, ami az építôanyag pórustér-
fogatától és nedvességtartalmától függ, ezért az aljzat, amennyire csak
lehet, legyen száraz. Épületkárosító sók esetében elengedhetetlen a
mennyiségi analízis: a magas sókoncentráció (különösen a kloridok,

nitrátok, szulfátok) súlyos károkat okozhat az építményben, ami hidro-
fobizálással sem akadályozható meg. 

A víztaszító impregnálás eredményességéhez tehát fontos a jól meg-
választott anyag (a kínált szilán-, sziloxán-, szilikongyanta vagy kova-
savészter alapú termékek közül melyik a leghatékonyabb az adott fe-
lületen), és a kezelendô felület megfelelô elôkészítése, de elengedhe-
tetlen a gondos felhordás is.

Az anyagválasztást az a tény is befolyásolja, hogy teljesen száraz
felületre vagy kissé nedvesre kell-e az anyagot felhordani, milyen hô-
mérséklet várható a kivitelezés idején, a víztaszítás mellett egyéb
speciális hatás (például olaj- és zsírtaszító hatás, színmélyítés, felület-
szilárdítás, graffiti elleni védelem stb.) elérése is cél-e? Az impregná-
láshoz folyékony (oldószeres vagy vízbázisú), illetve krém állagú szer
használandó? A Remmers cég Funcosil impregnálószerei közül mindig
kiválasztható a felület anyagának, a felhasználásnak és a védelmi cél-
nak legmegfelelôbb anyag nemcsak az ásványi, hanem a különbözô,
iparilag elôállított építôanyagokhoz is.

Remmers Ungarn Kft., Biatorbágy
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Hidrofobizálás: Funcosil SL



T E R M É K E K

M E T S Z E T / 2 0 1 0  / n o v e m b e r / d e c e m b e r26

Hagyományos és modern megjelenésû épüle-
tek egyedi és mutatós tetôkialakításaira kínál
lehetôséget az új-zélandi Gerard tetôcserép-
család, mely termékek kis önsúlyukból adó-
dóan könnyû tetôszerkezetekre is biztonság-
gal szerelhetôk. A cserepek lelke az alumíni-
um-cink ötvözettel bevont acéllemez, amit
akrilgyanta bevonatrétegek és természetes
kôzúzalék takaróréteg fed. Az alucink ötvö-
zettel bevont acél kiemelkedôen tartóssá, míg
a – különbözô színû – természetes kôzúzalé-
kos bevonat egyedivé és széppé teszi a tetô-
cserepeket. A speciális rétegfelépítés korrózió-
állóságot nyújt és véd a mohásodás ellen, a
széles forma- és színválaszték sokoldalú alkal-
mazhatóságot enged. A modern családi há-
zak, középületek vagy mûemlék jellegû épüle-

tek fedésére egyaránt alkalmazható Gerard
rendszer kiválóan alkalmas régi tetôk felújí-
tására is, hiszen nem igényel költséges tartó-
szerkezeti megerôsítést, és a rendszer könnye-
dén, akár a meglévô szerkezetre is felhelyez-
hetô.

Biztonság széllel, hóval, tûzzel szemben
A Gerard cserepeket – különleges profilkiala-
kításuknak és szoros egymáshoz kapcsolódá-
suknak, valamint egyedülálló, vízszintes rög-
zítési rendszerüknek köszönhetôen – még az
orkánerejû szél sem képes kiemelni a tetôbôl.
A rendszer vízzárósága is kiemelkedô, jól vi-
seli a hó nyomását, és nem tesz kárt benne a
jég és a fagy sem. A kôzúzalékos bevonat las-
sú, biztonságos hóolvadást eredményez, a hó

nem csúszik meg a cserép felületén. A csere-
pek a legszigorúbb tûzállósági és tûzvédelmi
követelményeknek is eleget tesznek, és a fe-
lületükön lévô kôzúzalék minimálisra tompít-
ja az esô okozta zajt.

Energiahatékony tetôk
A Gerard cserép nemcsak esztétikus és tartós
fedést kínál, hanem a fenntartható építészetet
is szolgálja:
� elôállításához kevés energia szükséges,

mely nagyrészt megújuló energiaforrásból
származik;

� súlya hatoda a hagyományos vagy a be-
toncserépének, így szállítása, mozgatása,
kivitelezése minimális energiát igényel;

� tartós, ellenáll napjaink szélsôséges idô-
járási viszonyainak, anyaga teljes egészé-
ben újrahasznosítható;

� az ötven év idôjárás-állósági és korrózi-
óállósági garancia is a fenntartható építé-
szetet szolgálja.

Varázslatosan mediterrán
A Gerard tetôcseréprendszer legújabb tagja a
mediterrán tetôk idôtlen érzését keltô Gerard
Milano tetôcserép. Az acél erejét a régi Itáliát
idézô klasszikus, elegáns megjelenéssel egye-
sítô, lágyan ívelô, nagy hullámú, erôs mintá-
zatú fedés sokoldalúan alkalmazható, szinte
bármilyen típusú és formájú tetôt egyedivé
téve.

Gyártás és forgalmazás egy kézben
Az új-zélandi AHI Roofing Ltd., az AHI
Roofing Kft. anyavállalata európai gyárát
Várpalotán üzemelteti – itt készülnek egész
Európa, sôt már Afrika számára is a préselt
acél tetôcserepek. A Gerard tetôcsalád Ma-
gyarországon már tizenhat éve töretlen
lendülettel tartó forgalmazását július 1-tôl
közvetlenül maga a gyártó, az AHI Roofing
Kft. végzi.

AHI Roofing Kft., Budapest

A kô természetessége és az acél ereje



Az energia drágasága – és az energiaárak vár-
ható további növekedése – miatt új építések
vagy felújítások esetén egyaránt egyre fonto-
sabb szerepet kap a minôségi és kellô vastag-
ságú szigetelés alkalmazása. Az energia- és
környezettudatosságra mind többen fogé-
konnyá válnak, mely szemlélet az építôanya-
gok közötti döntésre is kihat, így egyre na-
gyobb az olyan termékek iránti érdeklôdés,
amelyekkel nemcsak energia takarítható meg,
de felhasználásuk a környezetet sem terheli.

Egy építôanyag az életciklusa során külön-
féleképpen gyakorol hatást a környezetre –
ehhez a következô tényezôket kell figyelembe
venni:
� a megtermeléséhez és az építés helyszí-

nére történô szállításához szükséges
energia;

� a beépítettség idôszaka alatt eredménye-
zett energiamegtakarítása;

� az építôanyag épületbôl való eltávolítá-
sához, esetleges megsemmisítéséhez vagy
újrahasznosításához szükséges energiará-
fordítás, illetve az újrahasznosításából
származó energianyereség.

A Puren PUR/PIR kôolaj alapanyagú kemény-
habja pozitív ökomérlegét a szigetelôanyag
kiemelkedôen jó hôszigetelô képességének,
hosszú élettartamának, energiatakarékos
gyártásának, illetve újrahasznosíthatóságának
köszönheti.

Annak meghatározásához, hogy milyen te-
tôszigetelés alkalmazása a leggazdaságosabb,

nem elegendô csupán a szigetelések árait
összehasonlítani, hanem a hatékonyságukat, 
a kivitelezés költségeit stb. is figyelembe kell
venni. A PUR/PIR szigetelôrendszerek azon
túl, hogy ökomérlegük nagyon kedvezô, rend-
kívül gazdaságos megoldást is nyújtanak, ami
a beépítésükkel járó költségek és az alkalma-
zásuk révén hosszabb távon megtakarítható
fûtési/hûtési költségek összehasonlításával
egyértelmûen igazolható.

Puren ökomérleg számokban
A tetôszigetelés utólagos javítása sokkal költ-
ségesebb, mint azt elsôre jól elkészíteni. Egy
köbméter kellô vastagságú Puren szigetelô-

anyag beépítése egyszeri beruházás, ám éven-
te körülbelül 200 liternyi fûtôolaj megtakarí-
tását eredményezi, ami 50 év alatt elérheti
akár a 10 ezer litert is. A fûtôolaj megtakarí-
tásának következményeként 1 köbméter Pu-
ren szigetelôanyaggal 1 év leforgása alatt 570
kg széndioxid termelôdése kerülhetô el, ami
50 év alatt 28 ezer kilogrammal kevesebb
környezeti széndioxid-terhelést eredményez.

Átlagos, 50 éves épülethasználatot figye-
lembe véve 11 cm vastag PUR/PIR teljes felü-
letû szigeteléssel PUR/PIR köbméterenként
körülbelül 65 ezer kWh takarítható meg,
összehasonlítva a régi elôírások szerinti, mini-

málisan szigetelt tetôvel. (65 ezer kWh 20–25
átlagos magyar család évi áramfogyasztásá-
nak felel meg.) A PUR/PIR-bôl készült szige-
telôanyagok tehát nemcsak a háztartás kasz-
száját kímélik jelentôsen, hanem a környe-
zetet is.

Újrahasznosított PUR/PIR
A maradékanyagokból, illetve konfekcionálási
hulladékból készülô Purenit speciális techno-
lógiával elôállított, különleges tulajdonsá-
gokkal rendelkezô funkcionális anyag, amely
kiemelkedô hôszigetelô képessége, nagy te-
herbíró és nulla százalékos vízfelvételi képes-
ségének köszönhetôen fa- és faforgács ter-
mékek alternatívájaként alkalmazható olyan
környezetben, ahol a fa – tulajdonságaiból
adódóan – nem nyújt tartós megoldást. De
Purenitet használnak a haszongépjármûvek,
légi jármûvek, hajók gyártói is.

Amennyiben mégis a PUR/PIR szigetelô-
anyagok megsemmisítésére kerül sor, a mo-
dern hulladékégetô berendezések használatá-
val 1 köbméter PUR/PIR-bôl körülbelül 213
kWh energia nyerhetô.

Puren GmbH
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A korszerû szigetelés nemcsak hatékony, 
hanem környezetbarát is

Purenit: speciális technológiával elôállított, külön-

leges tulajdonságokkal rendelkezô funkcionális

anyag

50 éves épülethasználatot figyelembe véve 11 cm

vastag PUR/PIR teljes felületû szigeteléssel PUR/PIR

köbméterenként körülbelül 65 ezer kWh takarítható

meg



T E R M É K E K

M E T S Z E T / 2 0 1 0  / n o v e m b e r / d e c e m b e r28

Fémlemez tetôhéjalások készítéséhez gazda-
ságos és tartós megoldás a Prefa alumínium
alapanyagú zsindelyeinek és lemezeinek al-
kalmazása, akár mûemléki környezetben is –
derült ki azon az ausztriai tanulmányúton,
amelyet a cég elsôsorban mûemlékvédelem-
mel foglalkozó szakemberek számára szer-
vezett a közelmúltban.

A kiránduláson – melyen szerkesztôségünk
munkatársa is részt vehetett – több neves mû-
emléket láthattunk, fôként Bécsben és Maria-
zellben, melyek felújításához (sôt esetenként
átalakításához) Prefa termékeket alkalmaztak.

Ezek egyike az elegáns bécsi Hotel Sacher,
mely 1876-ban nyílt meg, tulajdonosa a híres
Sacher torta feltalálójának fia volt. A mûemlé-
ki védettség alatt álló, az osztrák fôváros frek-
ventált pontján álló épületet a 2004-2005
évek folyamán bôvítették: új tetôtéri szintjén
40 új szállodai szoba, valamint wellnessrész-
leg nyílt; ez utóbbi nélkül ma már nem kép-
zelhetô el egy hotel gazdaságos mûködtetése.

A felújított-átalakított tetôhöz mintegy
2000 m2 cinkszürke Prefa zsindelyt, 500 m2-

nyi Prefalz korcolt lemezfedést, valamint 
200 m2 homlokzati elemet, továbbá négyszög
szelvényû ereszcsatornákat használtak. Ere-
detileg horganyzott acél használatát tervez-
ték, de végül a Prefa alumínium tetôfedô
anyagai mellett döntöttek. Ebben az is szere-
pet játszott, hogy – a szállodai mûködés
idényjellegéhez igazodva – igen rövid idô
alatt és a téli idôszakban kellett végrehajtani
a munkálatokat. (Márpedig az alumínium
esetében nincs hidegtörés, ami más anya-
goknál kockázatossá teheti a téli kivitelezést.)

A Breitnerhof-lakótelep az 1940-es évek
végén épült; a korszak karakteres építészeti
jegyeit hordozó bérlakástömbök ma szintén
mûemléki védettséget élveznek. A házak
Bécsnek olyan területén állnak, amelyre jel-
lemzô a gyakori viharos északi szél. Fénykép-
felvételek is vannak arról, hogy egy idôben
külön konténereket rendszeresítettek a te-
lepen, ahová a lakók a szél által lesodort tetô-
cserepeket gyûjthették. Ez a probléma akkor
oldódott meg, amikor a 2000-es évek közepén
négy évig tartó munkálatok során teljes körû-
en felújították a telepet: a homlokzatokat hô-
szigetelték, a tetôtereket beépítették, a héja-
zatot pedig Prefa termékekre cserélték, egyes
épületeken pedig napkollektorokat is beépí-
tettek.

Ausztriában a Prefa alumínium alapanyagú
tetôfedô anyagainak széles körû alkalmazását
– akár mûemlékek esetében – az is elôsegíti,
hogy az ország éghajlatára jellemzô jelentôs
hóterhelés és a gyakrabban elôforduló viharos
szél következtében eleve sok házon alkalmaz-
tak fém tetôhéjazatot. A szélsôségesebbé váló
idôjárási körülmények között Magyarországon
is mind gyakrabban merülhet fel ilyen anya-
gok alkalmazása. Mint a Prefa munkatársai a
tanulmányúton felhívták a figyelmet, a fémle-
mezeken belül az alumínium mellett szólhat,
hogy olcsóbb, mint például a horgany, de
ugyanolyan ellenálló, és a gyári felületi be-
vonatnak köszönhetôen vissza tudja adni a
patinásodott horgany látványát. (Egyébként a

natúr alumínium is patinásodik, bár nem sö-
tétedik be annyira, mint a horgany.) Az alu-
míniummal télen is kockázatmentesen lehet
dolgozni, és igen toleráns anyag, azaz gond
nélkül összeépíthetô a horgany és acél anyagú
szerkezetekkel (de a rézzel nem).

Akárcsak más fém tetôfedô anyagokat, a
Prefa termékeket is lehet zajcsillapítással ellá-
tott változatban kapni. Vizsgálatok kimutat-
ták, hogy ha deszkázatra fektetjük, a fémle-
mez tetôfedéseken sem hangosabb az esô

zaja, mint a cserépfedéseken. Ugyanakkor a
legintenzívebb jégesô hatására sem törik el
vagy szakad át; az esetleg deformálódott –
tehát csak esztétikai értelemben károsodott –
elemek pedig egyszerûen kicserélhetôk.

Prefa Hungária Kft., Budaörs

Hóban, viharban jó megoldás az alumínium tetôfedés

Természettudományi Múzeum

Breitnerhof-lakótelep

Mezôgazdasági Egyetem 



Akkor: 
A hatvanas évek eleje az ideológiailag bekor-
látozott építészeti stíluskeresés idôszakának
elmúlása és visszatérés a háború elôtti mo-
dern hagyományokhoz. A nem csak kultúr-
politikailag nehéz évtizedes idôszak alatt az
építészeknek menekvés volt az Iparterv, ahol
a szerkezeteket és formát racionális logika
irányából közelítô tervezôi metódus elég szel-
lemi alapot adott a szocreáltól való távolság-
tartásra. A hangzatosan meghirdetett sokéves
tervek gondolkodásra inspirálták a szerény
technikai-anyagi lehetôségekkel hatékonyan
építeni kénytelen mérnök építészeket. Szer-
kezeti újítások és ötletes részletmegoldások
jöttek így létre – hamarosan a magyar ipari
építészet nemzetközi elismertségét hozta e
munkamódszer: 1961-ben az UIA Perret-díjjal
ismerte el az Iparterv teljesítményt. Ezen álla-
mi intézmény tehát a legnehezebb stílusdiktá-
tum idején is mûhely volt. Alkotói kultuszok
jellemezték e alkotóközösséget, ahol az ötve-
nes évek egyik meghatározó alakja volt
Szendrôi Jenô, akinek egyik kiemelkedô mun-
kája a híradástechnikai gépgyár záró épület-
tömbje. A dél-budai ipari zóna fôútja mentén
húzódó többszintes épülettömeg nemes ará-
nyával a modern építészeti alkotások szép-
ségét idézte fel 1962-ben. Tömör egyszintnyi
lábazat és koronaszerûen megjelenô üveg sáv-
ablaksor adja keretét a három egymás feletti
csarnokszint megvilágítását biztosító, nagyvo-
nalúan összefogott, szintenkénti horizontális
ablaksávnak. Az üzemi területek káprázat-
mentességét állítható függôleges mûkô lamel-
lák biztosították, napszaktól és munkafolya-
matoktól változóan modulált, egyedi karak-
tert adva a tömbnek. Természetesen nemcsak
ezek egyedi mozgató acélszerkezete, de a bel-
sô térelválasztók és világító álmennyezetek is
magas mesterségbeli tudásról tanúskodtak.

Most:
Az épület a dél-budai régió iparilag ma már
kevésbé frekventált, átalakulóban lévô zónájá-
ban található. Az egykori üzemi területek az
utóbbi évtizedben számottevô átalakuláson
estek át: a régi gyárcsarnokok egy részét el-
bontották, hogy helyet adjanak a tömbös,
többszintes lakóparkoknak. Az egykori BHG
üzemi területe is több részre szakadt, a külön-
bözô épületeknél más-más fejlesztôk kezeibe
kerültek. A Fehérvári úton dominánsan álló
épületet az egykori állami telefontársaság
használja ma is. Kimért és gondosan tagolt
alaprajzi struktúrája ma kissé változott, de
még mindig „ipari” funkciót tölt be. Az épület
majd kétharmadát elfoglaló nagyobb csarnok-
terek ma a telekommunikációs cégcsoport
rendezô és irányítótábláinak üzemi terei,
amelyek már nem igényelnek hatalmas szo-
ciális blokkokat, tehát az egykori (déli épület-
bütühöz rendezett) öltözôi blokkok ma iroda-
terekként funkcionálnak a fejlesztôi csoportok
és a szoftveres-informatikus háttér biztosítá-
sára. A '90-es évek elején történt korszerûsítés
e belsô átformálható tereket hozta új helyzet-
be, ami a szerkezet flexibilitását dicséri. Csak
sajnálhatjuk, hogy ezen átalakítás a külsôre is
kiterjedt. Az egykori függôleges elemek sorá-
ból létrehozott mûkô árnyékolókat vízszintes
drótüveg panelekre cserélték, ami a horizon-
tális tömeg hosszoldali húzását optikailag kie-
meli, de éppen a rájátszás tényével gyengíti
az összképet. Ráadásul az új panelek fix be-
építésûek, amivel a homlokzat ma divatos
akciószerûsége megszûnt. Az egykori szögacél
elemekbôl ötletesen konstruált nyílászárók is
áldozatul estek, nyilván hôtechnikai megfon-
tolásokból. Épp a finom részletek tûntek el
ezáltal, ami a korszak „kevésbôl jót” szemlé-
letét a feledés homályába tolta. 

Mai szemmel
BHG mûhelyház, Budapest (1962)

Építész: Szendrôi Jenô és Arnóth Lajos

E glossza szándéka meghatározó épületek
bemutatása a közelmúltból, amelyeket
sajátos alkotói útkeresések helyeznek ma-
gasabb minôségi kontextusba. Korszakuk
kiemelkedô alkotásainak mûszaki értéke 
a mai használatban nyerhet objektív iga-
zolást funkcionális és szerkezeti vonat-
kozásokban, az esztétikai jellemzôk pedig
az alkotó mûvészi oldalát emelik ki szub-
jektív olvasatban.

Szöveg/fotó: Vukoszávlyev Zorán PhD 
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Salgótarján, Ipari Park 
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É p í t é s z :  P e t h ô  L á s z l ó

Már távolról látszik, hogy ott valami van; ott „feketéllik” valami. Inkább így: 

Már távolról látszik, hogy ott valami nincs; azaz hogy ott valami más van.

Ipari park Salgótarján mellett. Zöldmezôs beruházások,
buszjárat, parkolók, gazdasági udvarok, kiskapuk, nagy-
kapuk. Munkahelyek. Szürke fémburkolat, visszakötött
elôtetôk, rácsok, nagydoboz kisdoboz-kinövésekkel, he-
lyenként valami ívvel. És akkor ott az a fekete. Ami né-

hol színes. Miért olyan? Miért nem olyan? Na persze fa-
nyalgók csípôbôl tudják a válasz(oka)t: hát mert építé-
szes, kreatívos, meg merthogy különbözni akar. Pedig
csak fekete. Fekete, mert színes elemek millióit gyártja.
Fekete, elegáns, sejtelmes.

M E T S Z E T

Fekete...

... és színes



A feketén belül pedig termelés folyik: fröccsöntés,
fröccsfúvás. Gépkarok, futószalagok, központi anyagel-
látó rendszer, darabrobotok, ultrahangos hegesztés,
marógépek stb. Vegyipari, építô- és elektronikai ipari,
élelmiszer- és háztartási ipari igényeket elégít ki a csalá-
di vállalkozás. Ha a csarnokban sétálunk, vagy beállunk
a közepére, a gépek sisegô, szisszenô, kattanó, búgó,
koppanó hangjai, neszei adják a csarnok, az üzem rit-
musát. Ez a ház vérkeringésének az üteme. A silókból,

alapanyag-tározókból mintegy artériákon áramlik az
olvasztott mûanyag a csarnok két oldalán futó csôveze-
téken a megfelelô géphez, préshez. Aztán a végén mû-
anyag kupak, fiola, záróelem kerül a raktárba. Épp csak
a másik géphez nem megy oda a berendezés a félkész
termékért, nem viszi el a kartondobozban összegyûlt
darabokat, hogy aztán újra a helyén állva dolgozzon
azokon tovább. Ezt teszi az ember: összeköti a gépeket,
ellenôriz.
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Színes függöny, 

kaviccsal szórt elõkert

Elõtetõ-lap
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Egy ház az építtetô tükörképe. Meg a tervezôé. Iga-
zából ôk ketten állnak ott a tükör elôtt, amit a kivitelezô
tart; vagy ô gyárt. Vagy inkább ô is látszik benne. Épít-
tetô és tervezô gondosságát, gondolkodását, értékrend-
jét, viszonyát mutatja a tükörképük; maga a ház. És
amit itt mutat: odafigyelés, rend, minden a helyén; majd
hozzá egy kis fûszer, egy csipetnyi adalék, valami, több-
let, ami az ízt adja. Az a kevés plusz, amitôl aztán a
rend egyéni jelleggel gazdagodik, amitôl benne van az a
bizonyos kakaó.

– Végy rendet, egyszerûséget – szól az építészeti re-
cept –, majd adj hozzá valamit (no és ez aztán szubjek-

tív), ami az ízét adja. Ha ezt nem adod, ételed íztelen
lesz, bármily jól is néz ki. Ha viszont nem rendhez, ra-
cionális háttérhez adod, akkor az alap vész el, s ételed
ízét a zavar miatt nem érzed. 

A racionalitás, megfontoltság itt nem csupán annyi,
hogy nincs felesleges, nincs öncélú; hanem az is, hogy a
minôség, az anyagi források a lehetô legjobb helyre,
irányba koncentrálnak. Teszem azt, ha itt a megrendelô-
építtetô utólag fizetne az elkészült portékáért, akkor
körbejárva percenként gondolhatná: úristen, mibe fog ez
nekem kerülni? Átgondolt részletekre, a bútorokra néz-

ve; elegáns, nagy üvegfelületeket, lámpatesteket, egyedi
pultot és asztalt látva: te úristen, mibe fog ez… Még az
ajtókon megjelenô, a helyiség rendeltetését jelzô vidám
grafika, épületszignalisztika is; na az is biztos egy ha-
lom…. Persze nem így történt, tudta ô elôre; leginkább
ô tudta. De hogy ennyibôl ilyent is lehet, ennyit is lehet,
ennyire is lehet; azt talán ô sem gondolta volna. De va-
lahogy mindjárt gyanús, ha minden stimmel.

Ahogy a gyártócsarnokban a robotkarok precízen
összeállítják a formára öntött elemeket, ahogy a kupak
menete, a zárósapka milliméter pontosan illeszkedik,
klappol, nem hibázhat; úgy érezhetô a gondosság a fal-

csatlakozások, sarkok, pultok, asztalok, mosdók kiala-
kításánál, megválasztásánál, egészen akár a kerítés be-
járatáig, vagy a hulladéktárolók puritán beton-acél do-
bozáig. Odafigyelés, de mindenhova. A termelés szel-
lemisége; a ház szellemisége. (Mondhatnánk: hát nem
egy ládagyár bekamerázott öltözôkkel…)

No és a színek. Színek kívül, színek belül. Színek a fe-
ketén, színek a feketében. Kívül helyenként felhasad a
fekete ruha: a személybejárónál, a gazdasági bejáratnál
és a kültéri gépészet takarásánál jelennek meg (a gyár-
tott termék világára utaló) színes csíkok, lamellák. Belül

M E T S Z E T
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A gazdasági bejáratnál 

is „kiszínesedik“ a ház
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Az épület különlegességét az adja –

mondja Kovács Szilárd, a kivitelezô cég

vezetôje – hogy a fekete fémlemez

burkolatot dizájnos, színes kompaktle-

mez elemekkel kombinálták. Ennek a

megoldásait megtalálni, csomópontjai

kicsiszolni a tervezôvel együtt sikerült. 

A szokottnál körülményesebb volt az

alapozás: mivel az épület feltöltésre

épült, 8–10 méter mély cölöpalapozás-

ra volt szükség.

A bizalmat jelzi, hogy a kivitelezõ céget

már nem elôször bízza meg a Mikro-

pakk: már a budapesti építkezésben is

részt vettek, és remélik, a salgótarjáni

üzem jövôre esedékes bôvítésében is

számítanak rájuk. Ahogy Kovács Szilárd

fogalmaz: a kivitelezés folyamán voltak

viták, de „csak az egészséges mérték-

ben”. Salgótarjánban meglepte a kivi-

telezôket az önkormányzat segítôkész-

sége, ennek is köszönhetô, hogy sok

helyi alvállalkozó is be tudott kapcso-

lódni a munkába.

Elég!

Elég reménytelen volt a helyzet eddig.

Az a szerencse, hogy javíthatatlan opti-

misták nevezhették el már a hajdani

falucskát is: a salgó régi magyar szó,

fényeset jelent. Ezeken az optimistákon

múlhatott, hogy a húszas években

Medgyaszay István meg Gerlóczy

Gedeon, a hatvanas években pedig

Jánossy, Szrogh, Finta és Magyar Géza

tervezhetett ide meghatározó házakat.

A nyolcvanas évek óta Pláza, Teszkó és

Felüljárók a meghatározó nevek. 2010-

ben aztán a város legszélére – de tény-

leg – megépülhetett egy gyár, ami terv

formájában még a Nógrád címlapjára is

felkerült. Ez a második publikáció arra

bizonyíték, hogy újra van építészet a

városban! Jó lenne ha ezt Salgótarján is

megtudná! Dévényi Tamás
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Építész húga miatt talán egy hajszállal több köze van az építészethez Fazekas Gábor tulajdonos építtetônek, mint egy

átlag mûszaki szakembernek. Nem véletlen, hogy elsô, budapesti gyárépületét nem kisebb építész tervezte, mint

Turányi Gábor. S bár az a Mikropakk-csarnok egyértelmû szakmai sikert aratott, a Pethô László tervezte új, salgótarjáni

épülettel száz százalékban, a pestivel csak 85 százalékban elégedett: úgy érzi, a környezô, régi kockaépületekhez nem

sikerült illeszkedni, nem él együtt az új csarnok épített környezetével – persze az új épületnél nincs is ilyen környezet.

Mindkettô jól mûködik, ami annak is köszönhetô, hogy belülrôl, a funkcióból kifelé építkezve pontosan meghatározták

az igényeket. A salgótarjáni épületnél ezt is alaposabban tudták már, nemcsak szóban, de folyamatábrákban is meg

tudták fogalmazni a követelményeket. Ugyanakkor mindkettôre igaz, hogy „identikus”, jellegzetes épületet akartak, ami

üzen a partnereknek, és egyben rögtön állást is foglal: itt egy kicsit más, kicsit több folyik, mint a versenytársaknál, és

egyben emlékezetes marad. Végül pedig ezt úgy sikerült létrehozni, hogy nem, vagy csak alig drágábbak a csarnokok

egy „sima” kockaépületnél.

Precíz és egyúttal vidám, kellemes

belsõ az irodatérben...



pedig az elôtérben, a közlekedôkön, irodablokkban a sö-
tétszürke padló, mennyezet és rozsdamentes részletek
mellett helyenként narancsszínû fal, szék, vagy ajtón
megjelenô grafika ad kellô mértékû ízt a belsô tereknek,
teszi derûssé a munkahelyet (tapéta van az irodatér és
elôtér valamely falán – remek). Egyedül a kültéri csíkok-
nál érzek én személyesen egy kis megingást – persze ál-
lítólag ne írjunk úgy kritikát, hogy „én hogyan terveztem
volna” (dehogynem): a belsô narancsvilágát egy, vagy
legfeljebb kettô másik színnel keverve jelenítve meg a
homlokzaton, lehet az is elegendô lenne. Apróság.

A házak segítik egymást. A jó házak segítik egymást.

Persze a rossz ház is hat (és ezt félve írom le), csak az
többet árt, mint amennyit egy jó használ – ezért is hat-
ványozottan fontos a jó, a minôség jelenléte. Olyan lehet
ez – remélem olyan –, mint amikor egy (jó) vírus vala-
hol megtelepszik; aztán terjed, terjeszt. Most már itt
sem lehet mondani, hogy „de hát hol van olyan, olyat itt
nem lehet, persze annyiból könnyen, mutasson egy
olyat, erre nincsen feleannyi se, jó lesz az így is” stb.

A minôségi viselkedés most odakerült, ott van; dol-
gozzon csak, dolgozzon.

Mórocz Tamás
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Minden jó, ha a város jó, a sanghaji világkiállításnak
(Better city, better life) ez a reménye és egyben célkitû-
zése is. Ezzel természetesen Kína nincs egyedül, hanem
a világ számos fejlett és a fejlôdô államával osztozik.
Évszázadunk második felére Földünk népességének fele
városokban él majd a becslések szerint, így az expó
témája elkerülhetetlenül bolygónk népességének döntô
részét érinti. Mindez még sürgôsebbé válik, ha belegon-
dolunk, hogy a statisztikák szerint jövônk legnagyobb
metropoliszai nem a világ tehetôsebb, hanem a szegé-
nyebb felében emelkednek majd. A téma Kína számára
sem kevésbé sürgetô, hiszen a legnépesebb országban az
urbanizáció gôzerôvel zajlik: mezôgazdaságból élôk
egyéves jövedelmével ér fel egy havi kereset a városok-
ban, így a falvakból, vidékrôl tömegesen vándorolnak a
fejlettebb régiókba. Nemcsak a városiasodás mértéke,
hanem üteme is jelentôs: a városi népesség számának
növekedése az elmúlt két évtizedben rekordokat döntött.

Sanghaj városa az expó témájához ideális döntés volt:
a város fejlôdése a kilencvenes évektôl gyorsult fel, és
kiválóan reprezentálja a hosszú távlatokban tervezni
képes kínai városfejlesztés eredményeit. A Huangpu-
folyó keleti partjából, amely gyakorlatilag a város sze-
génynegyedeként volt elkönyvelve, húsz év kitartó mun-
kájával példaértékû és korszerû új városnegyedet emel-
tek. Pudong negyed felhôkarcolói, kulturális fejlesztései
és hivatalai, hoteljei vagy irodái mind egy központi terv
által vezérelve épültek meg folyamatosan északról dél

felé haladva. Maga az expóterület ennek a fejlesztésnek
a záróakkordja már, a déli belvárosi rész utolsó beépítet-
len folyószakasza, amely természetesen a rendezvény
után sem marad üresen, a világkiállítás megtartott ele-
mei kivételével ezekre is új fejlesztéseket terveznek a
jövôben. A megtartott elemek így egyszerre szolgálják az
expót és a késôbb épülô új városrészt is, mely példaadó
megoldás lehet a világ számára.

A világkiállítás sikeréhez a helyszín mellett a jelszó is
hozzájárult: „jobb város, jobb élet"-re választ keresve
számos pavilon ötvözi a nemzeti kultúra bemutatását
találó urbanisztikai és építészeti megoldásokkal. Szem-
léletes példa erre a Dél-Koreai Köztársaság pavilonja,
ami a három elem szintézisét a kontinuitásban találja
meg. A tervezôk, a MASS iroda szerint ez az ország sajá-
tos helyzetébôl fakad, hiszen a két meghatározó kultúra,
Kína és Japán között, a tenger által övezve fekszik. A
kontinuitást a jel és tér viszonya adja: koreai írásjelek
határozzák meg az épület tömegét, így egyben tereit is.
A földrôl felemelt tömegek alatt a földszinten a nyitott
tér is jellé válik, mely Szöul alkotóelemeit veszi sorra: 
a teret hûtô vízelem így a fôvárost átszelô folyót jelké-
pezi. 

A világkiállítás ezúttal is sok esetben a nemzeti jellegû
homlokzatépítészet színtere. A spanyol pavilon egyszerû
gesztussal találóan oldja ezt meg: az ibériai kézmûves-
ségre jellemzô fonott-szôtt kosarak felületével burkolt
tömeg nemcsak természetességet, könnyedséget ad, de a
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VÁROSOK HÁZAKBAN
SANGHAJ EXPÓ
Nagy, nagyobb, KínaA kínai pavilon fõhomlokzata 

a központi Expó Axisról nézve

(építész: He Jingtang)



homlokzati felület kellôen hangsúlyozza a pavilon moz-
galmas tömegét is. A lengyel pavilonnál népi motívumo-
kat vésnek fém homlokzatba, hogy a felület végül az
épület belsejében fém-fa erdôben folytatódjon. Portugá-
lia pavilonja parafa köntösbe burkolózott. Látványos és
elegáns példa Lettország pavilonja, ahol a tömeget hen-
ger alakú színes lemezekbôl álló felület zárja. A kismé-
retû színes lemezek szabadon mozognak a szélben, így a
homlokzat folyamatosan hullámzó, „függôleges tengert”
ad. Ezek közül a leglátványosabb a kínai pavilon, amely
a valójában egy grandiózus múzeumként valósult meg.
A vörös homlokzat és a gerendaszerkezetet imitáló épü-
lettömeg a szimmetrikus kompozícióval a kínai építészet
gyökereihez tér vissza, egyszerre idézi a szakrális vagy
világi építészettörténeti elemeket. Minden nosztalgiája
ellenére a pavilon szerkesztettségével találó színfoltja a
világkiállításnak, és bár európai szemmel egy ilyen épí-
tészeti gondolat szokatlannak tûnhet, Ázsiában egyál-
talán nem az: Japánban a huszadik század elején és

második felében is épültek hasonló példák, így sziget-
országi szemmel az épület akár egy metabolista ház is
lehetne.

A homlokzati játék mellett gyakori stratégia egy sze-
letet elhozni a távoli országból is. Az Egyesült Arab Emi-
rátusok gyakorlatilag egy csipetnyi sivatagot hozott ma-
gával Kínába: a homokdûnék egy gömbszeletforma
vízszintes felületére kerültek, melyet elemeltek a földtôl,
oszlopokkal egyensúlyoztak ki. A kiemelt szint így lehe-
tôséget adott arra, hogy a látogató a sivatag mellett
Sanghaj távoli rakpartját is megcsodálhassa. Egy szeletet
hoztak az Alpokból a svájciak is, az idilli természeti kör-
nyezetet szintén elemelték a földtôl, ahova természete-
sen sífelvonó viszi fel a bámészkodók tömegét. Dániából
is egy tengerszem érkezett a kis hableány szoborral Kop-
penhágából a pavilon belsejébe.
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A spanyol pavilon homlokzata 

és a kiállítás részlete 

(építész: Miralles Tagliabue EMBT)

„Ami a várost mint megoldást illeti, az ipari forradalmak után nyilván kompromittálódott. 
A progresszív urbanisztikai gondolkodás hosszú idôn keresztül csak a kiutat kereste. (…) Eköz-
ben a város mintha magára maradt volna, hogy végigjárja történelmi kálváriáját. (…) A város
nemcsak önmagát élte túl, hanem azokat a kísérleteket is, amelyek feloldására, megszüntetésére
vagy helyettesítésére törekedtek. Sôt mi több: a kísérletek közben maga az építészet jutott zsák-
utcába, és ma úgy tûnik, hogy a kiutat éppen azok a városépítészeti hagyományok ígérik, ame-
lyek jóllehet a múltban gyökereznek, de a kultúra éltetô folyamatosságát képviselik a jövô felé.”



Szoborral érkezett a cseh pavilon is, amely Prága közép-
kori városának hangulatát idézi fel a pavilon egy részé-
ben. A cseh pavilon homlokzatára Prága középkori vá-
rosszövete került, a belsô pedig alaprajzi rendszerében

idézi a várost: tömör dobozokat terek és utcák válasz-
tanak el egymástól. A dobozok azonban nem a földön
helyezkednek el, hanem a plafonról függenek és alulról
nyitottak, így a látogatók nemcsak a város szerkezetébe,
hanem a város belsô világába is bepillantást nyernek, a
kiállítás anyaga ugyanis tematika szerint a „város házai-
ban” nyert elhelyezést. Az installáció tetszés szerint be-
járható, a földszint szabad marad.

A magyar pavilon is egy városi térrel érkezett, a ter-
vezés alapgondolatát az „innováció” és a „vendégszere-
tet” inspirálta. Az elôbbi egyrészt a kiállítás témájában
érhetô tetten: a legnagyobb attrakcióként Domonkos
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A portugál pavilon parafahom-

lokzata (építész: Carlos Couto)

A magyar pavilon belsõje

dinamikájában és részleteiben 

is a várost absztrahálja 

(építész: Lévai Tamás)

Az Egyesült Arab Emirátusok pavilonja uralja az Ázsia square-t (építész: Foster+Partners)



Gábor tervezte Gömböc jelenik meg, egy nagyméretû
darab uralja a teljes teret. A kiállítás vetített anyaga is
ehhez igazodik: az általános országismertetô mellett egy
másik vetítés napjaink és múltunk feltalálóival foglal-
kozik.

De az innovációt fejezi ki a kiállítás belsôépítészeti
megoldása is: a tér felosztását nem hagyományos falele-

mek vagy paravánok, hanem mennyezetrôl függô fa-
gerendák oldják meg. A gerendák így nem összefüggô
falat adnak, hanem sajátos, könnyed, de egyben dina-
mikus térrácsokat, amik a belsô teret hatékonyan ta-
golják anélkül, hogy az átlátásokat korlátoznák. Ez a
megoldás lehetôséget ad arra, hogy a látogató szabadon
válasszon a bejárási lehetôségek között, a városlakó siet-
ségével járja be a teret gyorsan továbbhaladva, vagy
megpihenhessen a padokon elmélyülve a kiállítás anya-
gában. Az eredeti építészeti cél szerint a kiállítási tér
nemcsak egy egyszerû épületbelsôként, hanem a városi
tér absztrakciójaként is megjelenik. Találó gondolat ez
Kínában, ahol a hagyományos, európai értelemben vett
építészeti tér megjelenése komoly kihívást és egyben
ritka lehetôséget jelent a teljesen más léptékû és ütemû
ázsiai környezetben. Mindezt tovább nemesíti az anyag-
használat ôszintesége, a faszerkezet szakszerû megmun-
kálása és megjelenése is. A városi tér jelképe a gyöke-
rekhez tér vissza, és nemcsak az urbánus teret, hanem
egyben a természetet is megjeleníti a fagerendák erdô-
jében. Ezt hangsúlyozza a gerendák ritmikus mozgása is,
ami sajátos dinamizmust kölcsönöz a térnek. Ez az a
pont, ahol a városi tér és a természeti környezet világa
találkozik, amit a (cikk írójának megelégedésére és
örömére) az ázsiai látogatók is örömmel fogadtak.

Gutai Mátyás

Lapzárta után érkezett:  
a magyar pavilon az Expó záróünnepségén építészeti díjat nyert
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A lengyel pavilon külsõ és belsõ

felületeit is fémerdõ uralja 

(építész: WWAA Architects)

A magyar pavilon faelemei egy-

szerre térelválasztók és egyben

városi térfalak jelképei is 

(építész: Lévai Tamás)



A kínai expó mottója, „Jobb város, jobb élet” valójában
két célt takar, és sikere az idôszerûségben rejlik. A két
feladat közé egyenlôségjelet tenni ugyanis egyáltalán
nem olyan egyszerû feladat, mint azt hinni lehetne, sôt
valójában századunk egyik legnagyobb kihívását jelenti
majd. A sanghaji világkiállítás népszerûsége emiatt mind
látogatók mind résztvevô országok tekintetében egyál-
talán nem véletlen. A témával pontosan olyan problé-
mára tapintottak rá, ami valóban egész globalizált vilá-
gunkat érinti.

A felvetés nemcsak aktualitása miatt bizonyult rend-
kívül találónak: a város mint építészeti feladat természe-
tesen számos tervezôt megihletett. A hagyományosnak
mondható és szinte kötelezô jellegû országbemutatás
mellett számosan kíséreltek a feladatra építészeti választ

is találni. Ezek közül talán a legszerencsésebbnek azok a
vállalkozások bizonyultak, amelyek a pavilont nem ha-
gyományos értelemben vett építészeti egységben kezel-
ték, hanem a külsô és belsô terek viszonyaiban egy mini-
atûr város modellezésére tettek kísérletet. A német és
holland pavilonok építészeti megoldása számos értelem-
ben eltér egymástól ugyan, ez a tervezési metodika
mégis összeköti ôket.

Németország pavilonjára már az Aichiban rendezett
japán expón is jellemzô volt a hozzáállás: legyen bármi-
lyen elvont a téma, a kiállítók alapos szakmai felkészült-
séggel foglalkoztak a feladattal. Nem volt ez másként
Sanghajban sem, ahol a kiállítás elemei közvetlen hatás-
sal voltak a pavilon rendszerére és építészeti megoldá-
saira is.
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EGYENSÚLYBAN

A sanghaji világkiállítás német és holland pavilonja

Ingagömb testesíti meg a Balance-

city gondolatot a német pavilonban

Német pavilon társaival ellentétben

nappal és éjszaka is egységes meg-

jelenést ad, így is az expó egyik

látványos épülete lett



A város mint modell ebben az esetben alkotóelemeire
bomlik: a program, „Balancity” (egyensúly város) terem-
rôl teremre sorolja egy ideális város elemeit német pél-
dákat hozva. Az elsô terem, a „város agya” a tervezési
folyamatot hangsúlyozza, amelyben a közösség és veze-
tés összhangban irányítja a jövôt, és válaszokat határoz
meg az újabb kihívásokra. Ezt követi a mûhely, ami az
alkotó polgárság jelentôségét mutatja meg, ezzel együtt
a termelés (elsôsorban az ipar) és a városközösség
egyensúlyának tradicionális jelentôségét. A felsorolás a
rekreáció zöld tereivel folytatódik, végül a sort a közös-
ségi események hangsúlyozása zárja.

A technika és a belsôépítészeti megoldások teremrôl
teremre változnak. A „város agyát” városépítészeti pro-
jektek bemutatása jelenti, itt még a kiállítás csak képek-

re és szöveges anyagokra támaszkodik. A mûhely már
mozgalmasabb. A teret meghatározó dobozfalakban a
német ipar jellemzô képviselôinek termékei jelennek
meg, a mennyezeten pedig folyamatosan mozgó, belóga-
tott tárgyak egy gyár belsejét idézik. Hatásos folytatás a
park terme is, ahol a szövetbôl formált organikus meny-
nyezetet függô hengerek egészítik ki. Belsô falukon egy-
egy németországi park körpanorámájának fotója kapott
helyet, így belépve, ha egy pillanatra is, a látogató bete-
kintést nyer a németországi városi parkok világába. 
A következô teremben a közösségi élet bemutatására
filmeket hívtak segítségül, a vetítések szoborszerûen for-
mált íves felületen jelennek meg. Az utolsó terem a kiál-

lítás összefoglalója egyben: a látogatókat bevonja és lát-
ványos eseménnyel búcsúzik a pavilon, hiszen a közpon-
ti térben lebegô gömb egyensúlyozása a látogatók fela-
data. Így kerül a négy elem mellé az ötödik, a városlakó
együttmûködése és a közösség aktív részvétele, ami nél-
kül város elképzelhetetlen lenne.

A pavilon építészeti megoldásai is tükrözik ezt a szel-
lemiséget. Tömegét a kiállítás terei adják, amik a külsô
szemlélô számára is elkülönülnek. Az épület megjelené-
se ugyanakkor egységes marad, az elemekre feszített
homogén szövet homlokzatburkolat összetartja azt. 
A tömeg szabadon bejárható külsô teret határoz meg
ugyanakkor, több oldalról lehatárolja és részben le is
fedi környezetét. A kettô viszonya a pavilon mûködését
is meghatározza: a közterek koncertek, elôadások szín-

terei, de az étterem is ebben a külsô térben jelenik meg.
Innen nyerhetünk bebocsájtást a kiállítás világába. 
A kettôt köztes légterek és nyitott közlekedôterek vá-
lasztják el, így a pavilon elrendezésében is egy város
hierarchiáját idézi. A rendszer egyszerre homogén és
egységes, de tagolt és sokszínû is tud maradni, amely-
ben a résznek és egésznek egyaránt jelentôsége van. 
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Filmvetítések hangsúlyozzák 

a német városok közösségi életének

jellemzõ eseményeit

Német pavilon, 

külsõ kép és belsõ átrium



Város alapelemeivel dolgozik a holland pavilon is, az
építészeti világ ugyanakkor holland gyökerekbôl épít-
kezve teljesen más végsô hatást kelt. A pavilon egy épít-
mény ugyan, de kisméretû házak együttesébôl áll, gya-
korlatilag egy mini város modelljére hasonlít, és az urba-
nisztika alapelemeit tartalmazza. Földrôl felemelkedô
spirál utca köti össze a lábakon álló apró házakat, me-
lyek belsô világa adja a kiállítás anyagát. A rendelke-
zésre álló tér így ebben az esetben is kettéválik: a lebegô
mini város tetôként emelkedik a nyitott külsô tér felett.
Az utóbbi ebben az esetben is szabadon látogatható te-
rület, ahová sorban állás nélkül is be lehet jutni. A ter-
vezôk nagy hangsúlyt fektettek erre a részre is. A terü-
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A holland pavilon lábakra állított

lebegõ utcája a holland városkép

esszenciáját adja



letet mûtárgyak sora határozza meg: mûpénz (Happy
Money Pavilon), mûfüves tájkép sôt még mûállatok is
vannak benne, és mûvirág – természetesen tulipánokkal.
A mesterséges táj (artifical landscape) bármely más
ország esetében teljesen furcsának hatna, de nem úgy
Hollandiáéban, ahol az ország döntô része a szó leg-

szorosabb érelmében is az, egyfajta természettôl hódított
terület. Ez napjainkban is hatással van nemcsak az épí-
tészeti gondolkodásra, hanem a holland kultúrára és
identitásra is. A sajátos szellemiség építészeti és dizájn-
megoldásokban egyaránt jelentkezik. Kifejezôdik a hol-
landokra jellemzô természetesség, könnyedség, szabad
gondolkodás és nyitottság, ami kultúrájukból természe-
tesen árad. Még a pavilonban dolgozók narancsszínû
ruhái is ezt a szemléletet hangsúlyozzák.

A kiállítás ugyanezt a világot fejti ki, a spirálon halad-
va a „beépítés” fokozatosan sûrûsödik. A pavilonban a
levegôbe emelt utca a városi szövet elemeit veszi sorra,
legyen az zárt térfalú városi tér, ivóvízkút, mint a városi
hospitalitás és nagyvonalúság példája, de még egy fo-
cipályának is jut hely. A legfelsô szinten megjelenô ko-
ronaelem már igazi mesteri húzás, a kis teret uraló köz-
ponti épület tetôformája ugyanis a sanghaji folyópartot
uraló egyik magasház tetôidomának szakasztott mása.
Megjelenik tehát maga a másolat is a humor és nagyvo-
nalúság találó elegyeként. A spirálra rendezett épületek
határozzák meg a kiállítás fô témáját. A hangsúly az in-
nováción van, aminek sajátos, jellemzôen városi formá-
ját bontja ki a pavilon épületrôl épületre haladva, ma-
gántereket, munkahelyeket és az ipar területeit érinti
egymás után. Így az épületek sora és a belsô terek tartal-
ma egyszerre a kiállítás tárgya. A pavilon egyszerre szó-
lítja meg a látogatót városi léptékben és a „magánterek”
szintjén is. Ezekben a részletekben rejlik a holland pa-
vilon sikere is, ami nemcsak építészeti megoldásában,
hanem hangulatában is egy németalföldi város világát
idézi. Egyszerre szolgál tanulságokkal, de egyszerre
varázsol el és szórakoztat.

Gutai Mátyás

M Á S H O L

M E T S Z E T / 2 0 1 0  / n o v e m b e r / d e c e m b e r 45

„Artificial landscape” (mesterséges

táj) alulról szemlélve sem veszít

nagyvonalúságából
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MEGCSAVARVA…

Dánia pavilonja a sanghaji expón

„Amikor meglátogattuk 

a világkiállítást Zara-

gozában, megdöbbentünk

a mesterséges tartalom

miatt. Állami propaganda

papírmaséban. 2010

Dánia pavilon igazi, 

és ez itt nem üres

szóbeszédet jelent.

BJARKE INGELS, A BIG ALAPÍTÓJA

Belsõ átrium felé érve a spirál

tetõteraszként folytatódik



„Less is bore” – a kevesebb unalmas. Venturi híres jel-
szavával lehet talán leginkább megragadni azt a sajátos
építészeti gondolkodást, amit a BIG munkássága képvi-
sel. Egyfelôl alkalmazni lehet ezt a mottót épületeikre 
a szó szoros értelmében, hiszen a koppenhágai iroda
tudatosan minden feladatban egy lehetséges többletet
keres. 
A jelszó ugyanakkor egyben jelképesen is értelmezhetô:
ahogy Venturi mondata is Mies van der Rohe jelszavából
alkotott csavar, („Less is more” – a kevesebb több), úgy
a BIG munkái is jellemzôen újraértelmezik a modern
klasszikus minimalizmusát, miközben nem vesznek el a
posztmodern szoborszerû formálásának útvesztôjében
sem. Ezt a csapdát rendszerint a BIG megfelelô hangsú-

lyokkal éri el: sohasem önmagában a minimalizmus egy-
szerûségének nagyvonalúságát, hanem a „több” építésze-
ti jelenlétét keresi, ami ugyanakkor az esetek többségé-
ben nem formálásban, hanem tartalomban jelenik meg.
Nem kivétel ez alól a BIG expópavilon épülete sem.

A pavilon alaprajzi rendszere kettôs spirált formázva
uralja az expó európai részének központját, kiváló kilá-
tást kínál a szomszédos épületekre is. A pavilon belse-
jében a spirál által körbezárva egy tökéletes kompozíció
fogadja a látogatókat: „egy darab Dánia” tárul az érke-
zôk elé. A kis hableány szobor H. C. Andersen meséjé-
bôl, mely Koppenhága egyik jelképe lett az évek során,
maga köszönti a látogatókat. Tanulságos gesztus ez,
amely egyszerre fejezi ki a hagyomány és a történetiség
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jelentôségét egy városban, ami Európában magától ér-
tetôdônek hathat, ugyanakkor Kínában ennek nagy je-
lentôsége van. Egyben hangsúlyozza az eredetiség jelen-
tôségét is: minden technikai nehézség ellenére szóba
sem jöhetett bármilyen másolat szerepeltetése vagy elké-
szítése, a tervezôk kezdetektôl fogva az igazi kis hable-
ány szobor kiszállításában gondolkodtak, és mindezért
nem kevés nehézséggel néztek szembe. A megoldást
végül egy különleges kezdeményezés adta. A hableány
szobrának helyére a szobor visszatéréséig a kortárs kínai
mûvészet egy meghatározó alakját, Ai Weiwei-t (aki a
pekingi Madárfészek egyik tervezôjeként vált ismertté)
kérték fel egy installáció elkészítésére. Nem maradt te-
hát üresen a koppenhágai helyszín sem, így a szoborcse-
re ötlete egyszerre fejez ki több olyan értéket is, ami
nélkül egy város önmagában is elképzelhetetlen lenne:
igényességet (eredetiséget) és minôséget, de barátiassá-
got, nyitottságot, szuverenitást is. A szobor talapzata és
alapja mindezt tovább erôsíti: akárcsak Koppenhágában,
a dán pavilonban is a hableány vízbôl emelkedik ki, tisz-
ta tengervíz veszi körül minden irányban. Egyszerre je-
leníti meg a tisztaságot és a természet harmóniáját, egy-
ben jelképezi azt a nagyvonalúságot is, amely egy igazi
város sajátja. Maga a spirál ezt a beállítást ünnepli meg
és zárja körül többszörösen is: felfelé haladva a külvilág

rejtve marad, a ház falai városfalként határolják a tö-
meget, és a szerkezeten csak pontszerû nyílások engedik
be a napfényt. Változó keresztmetszettel, véletlenszerû
rendszerben egyenletesen elosztva öltöztetik a homlok-
zati felület. A látogató figyelme a pavilon belsô udvara
felé irányulhat. Az építmény minden lehetôséget megra-
gad arra, hogy a belsô tengerszemet és a szobrot min-
den lehetséges irányból feltárja a közönség számára. 
A belsô udvarra tekintô ablakok a pavilonban haladva
egyre több átlátást adnak a többi nyílás irányába. Az
egyszerû nyitott udvar varázsa így még erôsebbé válik,
ahogy a kiállítás központi elemének megtekintése szó
szoros értelmében közösségi élménnyé válik.

A spirálban haladva ezután felfûzött terek sorai követ-
keznek. Más pavilonoktól eltérôen az étterem itt szokat-
lan módon a pavilonban a kiállítás részeként jelenik
meg, a spirálra fûzött bejárási útvonallal így egyben tel-
jessé válik a városmodell metaforája: a tervezôk nem-
csak a kiállítás témájában, hanem építészeti térszerve-
zésben is törekedtek arra, hogy a város rendszerének
alkotóelemeit sorra vegyék a pavilonban. Ezt a szándé-
kot erôsítik a belsôépítészeti megoldások is, a bútorok és
kiállítási tárgyak mind gyakorlatilag az épületbôl „nônek
ki”, így a teljes pavilon egy építészeti gondolatot követ.
Az elôtérbôl és étterembôl továbbhaladva a kiállítótér is
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ezt a logikát követi, a város alkotóelemeire bontva jele-
nik meg. Megjelennek a dán városi életképei: biciklizés,
kikötô, víztükör és fürdôzés, játszótér és piknik. Az ál-
talános városkép így a dán életstílus elemeivel gazdago-
dik. Ez a gondolat folytatódik a tetôszinten is. Miközben
a feltáruló környezetben bámészkodhatnak a látogatók,
maga a pavilon szolgálja a „városlakót”, vízsugarakkal

hûsíti a vállalkozóbb kedvûeket, vagy az egységes for-
mából kilépô és padokat formáló elemekben ad lehetô-
séget pihenésre és bámészkodásra.

A város nagyvonalúsága egyén és közösség felé az
egész pavilon tervezését végigkíséri, de igazi meglepe-
téssel a kettôs spirál csúcsára érve szolgál. Itt új elemek-
kel gazdagodik a pavilon: Dánia feliratos kerékpárok
ingyenes kölcsönzésére nyílik lehetôség. Itt nyer újabb
értelmet a pavilon spirálszerkezete is, amely így lehetô-
vé teszi, hogy a látogatók a pavilon tetejérôl biciklivel
távozhassanak és bejárhassák kerékpárral a világkiállítás
hatalmas területét. Ez az a pont, ahol a gondosan össze-
gyûjtött város-alkotóelemek értelmet nyernek, hangsú-
lyozzák a közösség jelentôségét. Ezek és a közösségfor-
máló erôk teszik hangsúlyossá és jelentôssé a dán pavi-
lont, amely amellett, hogy a szórakozás, városi élet egy

sajátos egyensúlyát tárja fel, egyben megadja azt a
„többletet” is, amely a BIG iroda munkáit jellemzi. 
A dán pavilon titka nemcsak a jól hangolt, kellô ará-
nyossággal tárgyalt városi élet, amivel egy európai

urbánus szabályrendszert dekódolni lehet, hanem az
építészeti szándék, amely a többletet nem újszerû épí-
tészeti megoldásokban vagy talányos tervezési filozó-
fiában, hanem az aktuális feladat fényében az ember,
életstílus és környezete viszonyában keresi. Ez az újsze-
rû gondolkodás az, ami a BIG munkáját jelentôssé teszi,
szórakoztat, de számos tanulságot is rejt.

Gutai Mátyás
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A Cristina Guedes és Francisco Vieira de Campos alkotta
építészpáros épületeinek alapkoncepcióiban, a környeze-
tükhöz való viszonyban felfedezhetôk mestereik hatása,
miközben sajátos anyag- és szerkezethasználat jellemzi
ôket. Elôszeretettel alkalmaznak elôregyártott szer-
kezeteket, az ipari építésben, formatervezésben hasz-
nálatos elemeket, az ehhez tartozó iparosított építési
módokat, költôien illesztik ezeket az adott, gyakran
múlandó természetû programokhoz és a néhol minima-
lizmussal rokon attitûdhöz. A design és az építészet ha-
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tárán mozgó komplex rendszereik, az ipari hagyomá-
nyok tisztelettel és végtelen absztrakcióval kezelt alkal-
mazása építészetüknek sajátos helyet teremt kortársaik
mûvei között. A letisztultsággal, egyszerûségre való tö-
rekvésükkel van összhangban az iroda Portugáliában
használt neve is (menos é mais), amely a Mies van der
Rohe által elhíresült frázis – less is more – portugál for-
dítása.

Legutóbb megépült munkáik visszakötik ôket kezdeti
kísérletezéseikhez, az iparosításhoz és elôregyártáshoz.
Az Inapal vállalat két új gyártócsarnokát tervezték a
Lisszabontól nem messze délre található Palmela városá-
nak ipari parkjába. 

Lisszabontól délre, a Tejo folyó túlpartján lévô terüle-
tek jelentôs változáson mentek át az elmúlt évtizedek-
ben. A dinamikusan növekedô lakosság hatalmas alvó-
városokká, Lisszabon külvárosaivá duzzasztotta az itteni
településeket, miközben az infrastruktúra-fejlesztések, a
gyarapodó munkaerô számos ipari, kereskedelmi mun-
kahelyet vonzott a környékre. Egy ilyen beruházás volt a
kilencvenes évek második felében, Lisszabontól huszon-
öt kilométerre, Palmela városa mellett megépült Auto-
europa ipari park is, ahol gépjármûalkatrész-gyárak és
összeszerelô üzemek létesültek. Ezen a területen építet-
ték meg a két Inapal gyárépületet, a mûanyag karosszé-
riaelemeket gyártó Inapal Plasticost és a fém alkatré-
szeket elôállító Inapal Metalt.

Az elsôként megépült Plasticos (2004–2005) esetében
a három, jelentôsen eltérô funkciójú és méretû épület-
rész költôi összekapcsolását figyelhetjük meg. Maga a
gyártócsarnok három, egymással összekötött szárnyból
áll, ezekben folyik a mûanyag elemek öntése, festése,
illetve összeszerelése. A tervezés ebben az esetben szigo-
rú szabályok között folyt, és három – a sztenderdeknek

megfelelô hétszer hét méteres raszterû, egyenként majd-
nem tízezer négyzetméteres – nagy fesztávolságú csar-
nokteret eredményezett szabadon alakítható terekkel. 
A csarnokrészhez egy kétszintes épületrész kapcsolódik
a szociális és irodaterekkel. A két épülettömeg közti kü-
lönbséget hangsúlyozza a kettô között található zöld
belsô udvar is, ami finom átmenetet nyújt a termelô- és
a kiszolgálózónák között. Ezt a három teret – gyár, ud-
var, kiszolgáló – egy körbefutó határolófal fogja össze,

mely dinamikusan alkalmazkodik a mögötte található
térhez. Az egyszerû, ipari szerkezetû fémköpeny érzé-
kenyen reagál az épület tömegének változásaira, hatal-
mas kerek áttörésével finoman utal a belsô udvarra és
annak intim szerepére. A gyártócsarnokok két végén
találhatók a nagy forgalmat lebonyolító teherkapuk,
amelyek védelmét biztosítja és helyüket is kijelöli az
utólag elhelyezett, sárga színével és dinamikus formájá-
val az egyszínû fémfelületet játékosan kiegészítô elôte-
tôk sorozata. Az együttes északi oldalán a kiszolgáló-
épület hatalmas polikarbonát homlokzata jelöli ki a be-
járatot, és azon keresztül jut természetes fény a funk-
ciókat felfûzô folyosóra. Nem mellékesen rejtetten utal a
gyár alapanyagára, a mûanyagra. A hatalmas területû,
bár mozgalmas formálásával kisebbnek tûnô együttes
harmadik, legkisebb eleme külön helyezkedik el, benne
a technikai, gépészeti funkciók találhatók.
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Az egy évvel késôbb elkészült Inapal Metal (2006) jóval
kisebb alapterületû épület, ami egy gyártócsarnokból és
a hozzá kapcsolódó, szintén kétszintes kiszolgálóépület-
bôl áll. A kisebb méret kompaktabb kialakítással jár
együtt; a két tömeg nem válik el, szorosan egymás mellé
épült, és a gépészeti funkciókat is az együttesen belülre
tervezték. Az épületet kívül egyetlenegy anyag, a trapéz-
lemez jellemzi. Ahogy a tervezôk mondják: „az anyag

lett a koncepció és a megoldás szintézise”. Az anyagkí-
sérletek során kigondolt egyszerû megoldás az egységes-
séget fejezi ki, miközben tökéletesen alkalmazkodik a
különbözô feladatokhoz: tömör, ahol zárt az épület;
transzparens, ahol bevilágítást kell biztosítania; árnyé-
kol, ahol arra van szükség. Erôteljes kifejezése magának
a fém anyagiságának, változatos megmunkálhatóságá-
nak, filigrán, de merev szerkezetének, sokoldalúságának,
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Építészet: Guedes+DeCampos

(menos é mais)

Fotó: Szentirmai Tamás

A tanulmány a Magyar Állami Eötvös

Ösztöndíj támogatásával valósult meg.

kíváló reklámja a gyárnak. A nagy tömegek finom rész-
letei mint a sarkok eltérô, érzékeny lekerekítései, a fény-
árnyék hatások tervezôi figyelembevétele, a trapézlemez
irányváltásai mind oldják az épület zártságát, tömeg-
szerûségét. A lehetô legegyszerûbb döntéssel tudtak tel-
jes választ adni a problémára – maximumot a minimum-
mal. Az alapvetôen a funkciót, produktivitást szem elôtt
tartó és az esztétikával elvétve találkozó programra

olyan megoldások születtek, amelyek egyszerre szolgál-
ják ki tökéletesen a termelôi igényeket, átgondolt, gaz-
daságos kialakításuk nem jelent a szokásosnál komo-
lyabb anyagi ráfordítást, miközben emblematikus kia-
lakításuk nemcsak az épületet magát, de közvetve a vál-
lalatot is kiemelik az ipari beruházók ezrei közül.

Szentirmai Tamás
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Kevés olyan épület valósul meg manapság, amelyet egy-
felôl elsôsorban a technológia determinál, ugyanakkor
mégis koherens építészetté képes formálódni. Úgyis
fogalmazhatnánk, hogy ipari építészetünk (ha ugyan e
mûfaji jelzônek a kétezres évek elején van még relevan-
ciája) ritkán mutat fel koncepcionális értelemben is fi-
gyelemre méltó fejleményeket. A nemrég átadott Origo
Filmstúdió együttese ilyen – kétségtelen önellentmondá-
saival együtt is. 

Önellentmondást írok, mert tárgyalandó együttesünk
három, egymástól jól elkülöníthetô, egymástól független
építészeti világot képvisel, melyek együttes kritikai elem-
zése, értelmezése szinte lehetetlen. Erôs az épületek ipa-
ri építészeti hagyománya és innovációja egyfelôl, ha a

mûteremcsarnokokat nézzük, neutrális, installációs jel-
legû az errôl leválasztható kiszolgáló és irodaépületek
világa másfelôl, és harmadrészt eme környezetben dísz-
letekként jelennek meg a reprezentatív terek belsôépíté-
szeti elemei. Kézenfekvônek tûnik kritikámban is e hár-
mas logika mentén vezetni az olvasót.

Indusztriális építészet
Az újpesti helyszín ipari építészeti hagyományáért
mondhatni elég a szomszédba menni, hiszen a két ütem-
ben, 1981-ben, majd 2005-ben épült, Lázár Antal és ter-
vezôtársai által tervezett hulladékhasznosító mû kétség-
kívül erôs indusztriális háttér bármiféle, a környezeté-
ben bekövetkezô fejlesztésnek. De a Mélyfúró és Felsô-
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kert utcák által határolt, közvetlenül az M0 út szom-
szédságában lévô telek – bizonyára a filmipar sajátossá-
gaiból fakadóan – is megfontolt beruházói választás:
egyszerû megközelítés, feltöltés, mégis a városközpont
közelsége jellemzi.

Elsô látásra kimondható, hogy itt a „méret a lényeg”.
Mind az elôbb említett szomszédság, mint tárgyi épület-
együttesünk részelemei méretükkel hatnak, erôsségük a
nagyságukból adódó szinte valószerûtlen léptékváltás.

Gyanús, hogy a nagyság, mint a technológiából fakadó
elsôdleges peremfeltétel olyan értelmezési, de annál is
inkább észlelési keretet teremtett, amely aztán minden
további építészeti döntés megítélését ehhez viszonyítja –
ez kritikám alaptézise. 

Az észlelési és esztétikai viszonyrendszer persze nem
valamiféle elvont koncepcióból származik, inkább tech-
nológiai következmény. A nyolc különbözô méretû fil-
mes mûterem öt épületben fogalmazódott meg, a leg-
nagyobb ilyen „helyiség” alapterülete 92×45 méter
(közel 4000 m2!), belmagassága húsz méter. E mûter-
mek alapvetô követelménye a teljes flexibilitás (hiszen
komplett filmes díszleteket, forgatási helyszíneket épí-
tenek fel bennük), a tökéletes akusztikai megfelelôség,
az optimális kiszolgálás helyiségeinek és feltöltés útvo-
nalának biztosítása. Ennek megfelelôen a telepítést elsô-
sorban e tényezôk határozták meg (így került például a
hulladékhasznosító felôli telekhatárra a több száz méter
hosszú mûhelyépület, és attól legtávolabb azon mûter-
mek, amelyek akusztikai szempontból leginkább érzé-
kenyek).

A mûtermek – szintén méretüknél fogva – önálló en-
titásként érzékelhetôk, így önállóan is értelmezendôk.
Elôregyártott, vasbeton oszlopos és paneles, acél rá-

csostartós, nyílás nélküli tömegeik között járva az ember
elbizonytalanodik, léptéket veszít, illetve vált. Az anya-
gában homogén tömegeket osztja a – belsôbôl technoló-
giai okokból a külsô síkra került – pillérek függôleges
rendje. Raszter, nagyság, homogenitás. Olyan építészeti
világ jött így létre, amely önálló esztétikai értékkel bír,
amely a technológia ellentmondást nem tûrô fegyelmé-
bôl születô építészeti rend elsôdleges következménye.
Ugyanez jellemzô a mûterembelsôkre is. Lélegzetállító a

húszméteres belmagasságú, futballpályányi helyiség,
amely akusztikai és világítási okokból fekete szigetelés-
sel van kibélelve, és a szintmagas rácsostartók közötti
szerelôszintrôl manipulálható.

Ez a fajta „ipari esztétika”, e nagy beton mûtermek
determinálják nem csupán saját maguk, de a szomszéd-
ságukban, közelükben lévô fejépületek, irodaépület, sôt
a belsôépítészet megítélését is. Erôs építészet ez.

Installatív építészet
Az indusztriális épületek egyértelmû és erôs viszony-
rendszerébôl „kilógnak” a csarnokokhoz tapadó fejépü-
letek és a központi épület is. A fejépületek öltözôket,
irodákat és gépészeti helyiségeket foglalnak magukba, és
jellemzôen a mûteremcsarnokok egyik véghomlokzatá-
hoz tapadnak. A fôépület ad helyet a digitális utómun-
káknak, filmlaborok, irodák és a kiszolgáló funkciók
kaptak benne helyet. Ezen épületek, illetve épületrészek
habitusa alapvetôn azonos: összetartoznak.

Az F+2, illetve F+1 magasságú épületek egyszerû,
vakolt architektúrája önmagában jó döntés, még akkor
is, ha gyengíti a koncepciót néhány építészeti fordulat
(például a csarnoképületek homlokzati nyílásainak a
mögöttes téri szituációtól független „komponáltsága”,
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Raszter, nagyság, homogenitás –

önálló építészeti világ jött létre

A fõépület konvencionális irodaház:

az adminisztrációnak és a filmes

utómunkának, egyéb kiszolgáló

funkcióknak ad helyet



vagy a fôépület ferdén dôlô bejárati üvegfala). Ezen
épületek, épületrészek építészeti fordulatai inkább a
kereskedelmi építészet jól ismert elemeit hozzák, ami
részben érthetô, részben pedig a nagy mûtermek erô-
terében könnyûnek bizonyul. Értelmezésük és észlelésük
nem valamely elvont építészeti-esztétikai kategória men-
tén keresendô: olyan együttest próbálnak alkotni (pél-
dául az egy vonalra szervezett három mûterem elé ke-
rülô szinte „utcaszerû” pozícióikkal), amelyek teljesen
más léptéket jelentenek, és elsôsorban egymásra reflek-
tálnak. Ez a léptékváltás a mûteremcsarnokok és a ki-
szolgáló épületek, épületrészek között önmagában ne-
héz, szinte megoldhatatlan építészeti feladat, mindene-
setre jó döntés volt a hangsúlyozottan eltérô architek-
túra megfogalmazása. Jó lett volna elkerülni a csarno-
kok és a fejépületek közvetlen (funkcionálisan jóllehet
problémás) összetapadását – a fejépület nélküli, körül-
járható mûteremépület szoborszerû ereje ezt jól bizo-
nyítja. 

Ugyanakkor a fejépületek mögül-fölül kikandikálnak
az óriási mûteremegységek. Ez a térbeli pozíció segít
abban, hogy a kiszolgáló épületeket sajátos építészeti
„kellékekként” lássuk. A méretbeli hierarchia olyan szé-
les végpontok között feszül, hogy berendezésnek, instal-
lációnak hatnak e házak a telek közepén kialakított
mesterséges sprinkler tóval, vagy – merem megkockáz-
tatni – az idôrôl idôre felépülô kültéri filmes díszletekkel
együtt. 

Beépített díszletek
A fôépületben megfogalmazott belsôépítészet friss, kor-
társ elemekbôl, technikákból (például folding) építkezik:
reprezentál, hangsúlyoz, kibélel. A közösségi terek (az
elôcsarnok, az étterem, a foyer) színes, friss világ, hang-
súlyozottan beletett, lecserélhetô, az installáció hatását
erôsíti. A digitális utómunka helyiségei, a vetítôtermek

belsôépítészeti világa egyfajta „bélésként” jelenik meg,
amely az akusztikai követelményekbôl éppúgy fakad,
mint a „bélelés” építészeti koncepciójából. 

Nincs koherens belsôépítészeti világ: az étterem kö-
rökbôl szerkesztett álmennyezete, a folding elven ala-
puló hajtogatott corian pultok, a betétszerû elemekbôl
építkezô elôcsarnoki falburkolat mind-mind egyedi szi-
tuációkra reagáló, külön belsôépítészeti forgatókönyv
alapján megírt könnyed, laza, ugyanakkor profi ujjgya-
korlatok. Vagy a filmes világ folyton változó, megújuló,
ugyanakkor reprezentatív igényû mindennapjait kiszol-
gáló hátterek.

A belsôépítészet mindig az „építészettel”, azaz az épü-
lettel való viszonyában értelmezhetô, válik érdekessé. Az
a fajta következetesség, összhang és egymást feltételezô
viszonyrendszer, ami ilyen értelmezésben mindig alap-
vetô kérdés, itt más megközelítést kíván. A belsô min-
denben ellentéte a külsônek: ami kint egyszerû, mono-
króm, súlyos és homogén, az bent összetett, színes,
könnyed és változatos. Mindez kétségkívül egyfajta dísz-
letszerûséghez vezet, mégis, a filmipar jelenléte, haszná-
latának állandóan megújuló kavalkádja és végül, de nem
utolsó sorban a kültéri és beltéri díszletek folyamatos
meg- és átépítése, azaz az állandóan változó téri beren-
dezés értelmezi, legitimálja a fôépület belsôépítészeti
felfogását is.

Épületegyüttesünk három építészeti világot teremt.
Kétségkívül a mûteremcsarnokok indusztriális világa
dominál: mind az érzékelést, mind az értelmezést e
nagy épületek homogenitása uralja. A fej- és kiszolgáló
épületek és azok belsôépítészete akarva-akaratlan instal-
lációként, díszletelemként jelenik meg e szürreális mé-
retû épített tájban, ez azonban épp építészeti megformá-
lásukat igazolja, helyi értékükön kezeli azokat.

Szabó Levente
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Megrendelô : Origo Filmstúdió

Magyarország Kft.

Üzemeltetô : Raleigh Studios 

Bonyolító, mûszaki ellenôr :

Kreatív 2000 Kft. 

Erdôs Mihály igazgató

Generál kivitelezô : Market Zrt.

Scheer Sándor vezérigazgató

Juhász Zoltán mûszaki igazgató

Építtetô: Origo Investment Kft. 

Fôvállalkozó: 

Market Építôipari Zrt. 

Építész: Benczúr László 

(Benczúr & Partner Építész Kft.)

Építész tervezôtárs: 

Lendvai Péter 

Építész munkatársak: Budaházi

Eszter, Pálos Eszter 

Statika: Bencze Zoltán 

Gépészet: Porosz Géza 

Elektromos vezetô tervezô:

Kelemen Ferenc 

Külsô közmû: Pinkovics Attila 

Útterv: Nagy András 

Zöldterület: Frigyes Gabriella,

Fodor Mátyás 

Tûzvédelem: Mészáros János 

Konyhatechnológia: 

Straub Ágnes 

Akusztika: Borsiné Arató Éva,

Marosi Géza, Polyák Attila 

Környezetvédelem: 

Porosz Mihály

Kúttervezô: Sifter Gyula 

Lifttervezô: Párdi Imre 

Talajmechanika: Pozsár László 

Geodézia: Szirmai András 

Technológiai konzulens: 

dr. Gyôri Róbert, Bárdos Tamás 

Belsôépítészet : ifj. Benczúr

László, Weichinger Miklós 

Fotó: Oravecz István

Az utómunkákhoz nélkülözhetetlen vetítõtermek bélésként jelennek meg a fõépület helyiségeiben, 

profi akusztikai és technológiai fegyelemrõl tanúskodva



Kifelé hajtunk a Soroksári úton, a környék vigasztalanul
sivár. Külvárosi iparnegyed, de a tradicionális ipari vá-
rosrészek hangulatára már csak egy-egy régi épület
emlékeztet, túlnyomórészt jellegtelen ipari vagy keres-
kedelmi létesítmények sorakoznak az út mentén teljes
összevisszaságban. Késôbb egy-két lakóházcsoport is
feltûnik – négy- vagy tízemeletes kis lakótelepek –, hogy
a szedett-vedett kollázsszerûség még tovább fokozódjon.
Valamiféle rendezettségnek, városépítészeti minôségnek
nyoma sincs, teljes a káoszba hullás, az entrópia.

De mielôtt a GPS jelezné, hogy elértük az úticélunkat
– persze GPS-szel jövünk, 21. századi ember enélkül
már képtelen tájékozódni –, egyszer csak felkapjuk a fe-
jünket, az út bal oldalán az eddigi összkép hirtelen meg-
változik, valami tisztán megformált, rendezett dolog tû-
nik fel, egy egészen más minôség, mint amit eddig lát-
tunk.

Pestszenterzsébet és Soroksár, Budapest XX. és XXIII.
kerületeinek határán vagyunk. Itt, a Helsinki út szerviz-
útja mellett épült fel a Knorr-Bremse Vasúti Jármû
Rendszerek Hungária Kft. új gyártóbázisa, nem messze a
cég – szintén Helsinki úti – székhelyétôl. 

A telken korábban az egykori ÉPFU vállalat telephelye
mûködött, ennek épületeit elbontották. A majdnem ki-

lenchektáros, sík telken értékes faállomány vagy egyéb
növényzet nem volt, északról és délrôl ipari üzemek ha-
tárolják, a keleti oldalához védôerdô csatlakozik. Így az
új üzemépület elhelyezését különösebb kötöttségek nem
befolyásolták, de mivel a végsô állapot két ütemben fog
megvalósulni, az alapvetô szempont volt, hogy a máso-
dik ütem majd csatlakozni tudjon a most elkészült épü-
lethez. 

A müncheni székhelyû Knorr-Bremse a világ egyik
vezetô cége a vasúti és a közúti jármûvek fék-, felfüg-
gesztés és menetdinamikai rendszerei terén. Budapesten
a fékek különbözô elemeit gyártják. A kilencszázharminc
munkatársat foglalkoztató új telephelyet júliusban adták
át, itt a legkorszerûbb technológiának köszönhetôen
akár öt nap alatt el tudnak készülni a fékberendezések.
A Knorr-Bremse néhány éve ünnepelte fennállásának
századik évfordulóját, magyarországi üzleti kapcsolatai
is nagy múltra tekintenek vissza: az elsô licenszszer-
zôdéseket az 1920-as években kötötték meg itt vasúti
jármûvek fékekkel való felszerelésére. 

Az új gyártóbázis a Helsinki úttal párhuzamosan,
észak-déli hossztengely mentén helyezkedik el déli
irányban biztosítva a bôvítés lehetôségét. Bruttó alap-
területe közel harmincezer négyzetméter. Két fô részbôl
áll: az üzemcsarnokból és a központi irodaházból. Az
üzemépületnek a tervezési program szerint teljesen
flexibilisnek, átláthatónak kellett lennie, hogy az egyes
gyártási részlegek könnyen áthelyezhetôk, módosíthatók
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FÉK AZ ENTRÓPIÁN

Knorr-Bremse gyártóbázis, Pest

Az új gyártóbázis két fõ része 

az üzemcsarnok és a központi

irodaház

A portaépület hullámvonalú teteje

játékosságával oldja a hatalmas

gyárépület monotonitását



legyenek. Ennek érdekében a nagy belmagasságú, elôre-
gyártott vasbeton tartószerkezettel épült csarnok egy
légterû lett, csak néhány olyan részt választottak le,
amelyek technológiai vagy építészeti szempontból ezt
megkövetelték (kísérleti üzem, illetve a lépcsôk és a
vizesblokkok). 

Az üzemcsarnok középsô részén, hosszirányban egy
közbensô irodaszint húzódik, ahol a gyártásirányító
szakemberek dolgoznak. Ez az elhelyezés lehetôvé teszi
számukra a folyamatos vizuális kapcsolatot a fizikai dol-
gozókkal, illetve a gyártási folyamatokkal. Az irodaszint
természetes megvilágítását és szellôzését nagyméretû
belsô átriumok biztosítják, amelyek egyben a kellemes
munkakörnyezethez is hozzájárulnak. Az üzemcsarnok
természetes megvilágításáról és szellôzésérôl tetôbevi-
lágító sávok gondoskodnak. A nyugati – a Helsinki út
felé nézô – homlokzatot a tervezôk a szerkezeti raszter-
hez igazodó, tizenkét méterenkénti kiugrásokkal moz-
gatták meg, ezzel a csarnok hatalmas tömegét némileg
megbontották, és az utcai homlokzatának léptékét a
hozzá csatlakozó irodaházéhoz közelítették. 

Ebben a központi irodaházban kaptak helyet a cégve-
zetés és a termeléshez közvetlenül nem kapcsolódó rész-
legek irodái. Az üzemcsarnok zárt, szendvicspanelekkel

burkolt tömegével szemben kontrasztot alkot az iroda-
épület üveghomlokzata és könnyed tömegformálása.
Szimmetrikus kompozícióról van szó, amelynek tenge-
lyében helyezkedik el a fôbejárat és az elôcsarnok, az
északi és a déli szárnyakban pedig az irodák és a szük-
séges kiegészítô helyiségek. Az elsô emelet fô elôcsar-
nokából egy galériafolyosó indul, amely áthalad az
üzemcsarnok terén. Itt végigmenve a vendégek is megis-
merhetik az üzem tevékenységét. A második emeleten
egy többcélú rendezvénytermet alakítottak ki a szüksé-
ges kiszolgáló helyiségekkel. Az alacsonyabbik északi és
déli tetôrész tetôteraszként funkcionál. 

A telek nyugati sarkában a teher- és a személygépko-
csi-forgalom ellenôrzésére és irányítására kialakított por-
taépület hullámvonalú teteje játékosságával oldja a ha-
talmas, szigorú gyárépület monotonitását. A déli sarok-
ban lévô melléképületben az üzemben keletkezô olajos
forgácsot gyûjtik négy konténerben, ezenkívül itt van a
hulladék és az ipari gázpalack tároló. 

Az épület funkcionális jellegének nagyon szép, emberi
ellenpontja a gyalogos bejárat közelében az utca felé ki-
alakított 56-os emlékhely. Itt egy korabeli légvédelmi
ágyút is kiállítottak, azoknak a fegyvereknek az egyikét,
amelyek fontos szerepet játszottak annak idején a fôvá-
ros déli védelmi körzetében szovjet páncélosokat és so-
rozatvetôket megsemmisítve. Az emlékmûvön egy Kos-
suth Lajostól származó idézet áll: „Nem gyôztünk, de
harcoltunk. Nem törtük meg a zsarnokságot, de feltar-
tóztattuk. Nem mentettük meg hazánkat, de védelmez-
tük.” Valószínûleg ez az épület sem tudja száz százalék-
ban megnyerni a harcot a széthulló környezete ellen, de
mindenképpen fékezi a káosz felé haladást, talán jó pél-
daként vissza is tudja fordítani azt.

Pesti Monika
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Építtetô: Knorr-Bremse Vasúti

Jármû Rendszerek Hungária Kft.

Felelôs tervezô: Töreky Balázs 

Építész tervezô: 

TUS Építész Tervezô Kft.

Töreky Dezsô, Töreky Balázs, 

Semmelweis Tamás, Csertô

András, Rauscher Judit, 

Csömöre-Botlik Emese,

Peschkáné Mészáros Eszter 

Statika: Máté Tamás 

Gépészet: Kôvári Henrik

Elektromos tervezô: Tóth László

Úttervezô: Kleszky Gyula

Kerttervezô: 

Simon-Balázs Katalin

Konyhatechnológia: 

Straub Ágnes

Belsô közmû: Multi Kft.

Belsôépítészet (irodaház): 

Tóth Zsuzsanna

Fotó: Trimo és Venczel Zsolt

Az üzemcsarnok zárt tömegével

szemben kontrasztot alkot 

az irodaépület üveghomlokzata

Helyszínrajz

A Helsinki út felé nézõ homlokzatot

tizenkét méterenkénti kiugrásokkal

mozgatták meg



Pinceépítészet
A rendszerváltást követô években a szocialista nagyüze-
mi bortermelés romjain megjelentek a minôségi kister-
melô pincészetek. A borászok hamar felismerték, hogy a
páratlan fekvésû termôterületek a szôlôtermesztés mel-
lett a kóstolást is szolgálhatják. A borvidékek táji adott-
ságai vonzzák a borkedvelôket, akik elôszeretettel kere-
sik fel egy-egy túra alkalmával a környék pincéit. A bor-
turizmus az utóbbi öt–tíz évben önálló iparággá fejlô-
dött. Ezzel együtt a borászat funkciója is megváltozott:
az üzemszerû termelés mellett a vendéglátást is biztosí-
tani kellett.

A technológiai újítások mellett az elsô munkák ko-
moly szerepet játszottak a borászatok építészeti definiá-
lásában. A funkció jó terepnek bizonyult az elmúlt tizen-
öt évet meghatározó regionális szemléletû építészet
kikísérletezésére. A kétezer éves szôlôkultúra és a bor
gasztronómiában elfoglalt szakrális helye megkövetelte
az emelkedett hangvételt. A pincéket, présházakat
konkrét elôképként használták fel, és csak finom gesztu-

sokkal szakadtak el a történeti formáktól. Jellemzô volt
a homlokzatok plasztikus kezelése, a kô- és téglaburko-
latok szuggesztív használata. 

A badacsonyi épület szakít a fent vázolt borászatok
sorával, és más összefüggéseket keres a hellyel. Az épü-
let alapvetésében, tömegében ezer szálon kötôdik kör-
nyezetéhez, ám mégis önálló, határozott állítást fogal-
maz meg a korszerû borászatról mint üzemrôl. Az ehhez
hasonló gondolatok az osztrák Burgenlandban keresen-
dôk, ahol az elmúlt húsz év sikertörténeteként a sem-
mibôl teremtettek világszínvonalú borvidéket. A mar-
ketinghez nagyban hozzájárult a burgenlandi kortárs
építészet funkcionalista, technokrata szemlélete is.

Bizalmi helyzet
Laposa József bortermelô elismert alakja a badacsonyi
közéletnek. Tájépítészként viszonylag korán felismerte,
hogy minôségi borfeldolgozás kell a balatoni tanúhe-
gyekre. Amikor fiával és egy beruházóval közösen üze-
mük korszerûsítése és fejlesztése mellett döntöttek,
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egyértelmû volt, hogy „jó építészt akarnak megbízni”. 
A felkért tervezôk munkáit ismerték, és megbíztak az
általuk képviselt építészeti minôségben.

A Laposa család mintegy húsz hektáron termel a Som-
ló, a Csobánc és a Szent György-hegy oldalában. Az ez-
redfordulóra már márkanévvé vált bazaltbor a termôhe-
lyet tükrözô jellegzetes minerális ízvilágának köszönheti
sikerét. A Badacsony oldalában már befejezés elôtt áll az
adminisztrációs épület, és az egykori Ranolder-villa is
hamarosan megújul. Az itt bemutatott új üzemépületet
lent, a városból kivezetô út mellett helyezték el. A ter-
vezés egy kézben összpontosult, de mindegyik munka
más-más módszerrel közelít feladatához.

Hegylábi lejtôn
A Balaton-felvidék tanúhegyei ôsi idôkbe kalauzolnak
minket. Négymillió évvel ezelôtt a tájat elöntô Pannon-
tenger mélyén heves vulkanikus tevékenység indult meg.
A földkéreg repedésein izzó láva ömlött a felszínre, majd
a terület kiemelkedésével és szárazulattá válásával meg-

indult annak eróziós pusztulása is. A vulkanikus kôzetek
keménységüknek és ellenállóságuknak köszönhetôen
megôrizték a lepusztult terület eredeti magasságát. 
A vulkanizmus során a kürtôben maradt bazalt kihûlt, és
szabályos sokszög keresztmetszetû oszlopokban megszi-
lárdult. A bazaltorgonák a talaj kopásával váltak lát-
hatóvá.

Badacsony páratlan helyzetét az ôt körülölelô Bala-
tonnak köszönheti. A hegy markáns formája és a víz je-
lenléte jól azonosíthatóvá teszi a területet. Már a római
korban is virágzó szôlôkultúra mûködött a hegyoldal-
ban. A hegylábi lejtôkön szétmorzsolódott vulkáni tör-
melék talaj és a kiegyensúlyozott mikroklíma kiváló
körülményeket teremt a szôlôtermesztéshez. Ez a titka a
híres Badacsonyi szürkebarátnak és az olaszrizlingnek.

A település határában épített pincészet alapgondolatát
a hegy tektonikája inspirálta. A fent szinte függôleges
bazaltfal a hegy derekánál megtörik, és lankás lejtôként
fut a Balatonba. Ez a lendület érezhetô a terepvonalakat
követô, megfolyó tömegformán. A megszilárdult bazalt
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sokszög alapú hasábjai adták a párhuzamos egységekre
bontott épület analógiáját. A geometriai modellbôl adó-
dóan a homlokzatburkolat a tetôre is átfordul, a tömeg-
elemek homogén hasábként nyerik el identitásukat. 
A táji karakter a ház logikájában is megjelenik.

Archetipikus forma
Az épített környezet rendkívül heterogén. Archaikus pin-
cék, prés- és parasztházak keverednek az utóbbi évtize-
dek romantikázó nyaralóival és lakóházaival. Eközben
nyaranta a kikötô és az állomás környékét olcsó keres-
kedelmi egységek, sátrak, reklámok lepik el. A hegyre
felvezetô út mentén kannás bort árusító óriási mûhor-

dók és nádfedelû bódék sorakoznak. A település ôsi
kultúráját teljesen felemészti a növekvô turistainvázió.

A ház nem keres kapcsolatot ezzel a vegyességgel,
absztrakt elôképei egyedül a szôlôtáblák közt „világító”,
fehérre meszelt pincék. Az átvett archetipikus bütüforma
jól azonosíthatóvá teszi az épületet. A telken egykoron
vadszôlôvel befuttatott parasztház és pajta állt, erre utal
a burkolatba nyomott indamotívum. A huszonegy külön-
bözô elem kombinációjából elôálló motívum egyedi,
marketingelemként is értelmezhetô karaktert ad a ház-
nak. Az elôre gyártott finombeton táblák folytatásaként
a mintázat a nyílások elôtti perforált fémlemezeket is
befonja. 
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Termelés
A technológiai követelmények meghatározták a tervezés
folyamatát, amit az építész így fogalmazott: „A borké-
szítés racionális vonalát tematizáltuk.” Az épület két
szárnya közül az egyik feldolgozást, a másik a tárolást
szolgálja. A technológiai épületnek csak a felsô szintje
van terepszint felett, alsó két szintjét és a teljes pince-
sort a föld mélyében alakították ki. A két szárnyat a fel-
szín alatt kötötték össze, a pincének csak a vendégek

számára is nyitott bejárata emelkedik a terepszint fölé. 
A technológiai út és a térszervezés a terroir bor kívá-

nalmainak megfelelôen gravitációs rendszerrel mûködik.
A terek és a funkciók vertikális és horizontális értelem-
ben a termelés sorrendjében követik egymást. A leszü-
retelt szôlô a terepszinten érkezik az épületbe, ahol elô-
ször a vibrációs válogatóasztalra teszik. Ezt követi a ma-
nuális válogatás, majd a bogyózó, ahonnan hosszabb
rövidebb ideig áztató tartályba kerül. Egy szinttel lejjebb
egy térbe függesztett hídon mozgó préssel nyerik ki a
mustot, amit végül a legalsó szinten ülepítenek és az
erjesztenek. Késôbb a hordókból szivattyúval szállítják a
bort a földszinten található palackozóba és címkézôbe,
végül négy különbözô tárolóban érlelik tovább az
italokat. 

A korszerû, fémtartályos technológiával összhangban
tiszta, világos téralakítás jellemzi a házat. Az ipari han-
gulatot erôsíti a belsô tér egyszerûsége; a látszóbeton
falakra szerelt elemek rozsdamentes acélból készültek.
Az üzem tisztántartását az epoxygyanta padlóba süly-
lyesztett résösszefolyó rendszer segíti. A vertikális közle-
kedést és szállítást megoldó központi tér áttekinthetô, a
födémkivágásokkal a természetes fény a pinceszintre is
leszûrôdik. A legmélyebb, donga keresztmetszetû pince-
szárnyban átlósan rakott, szövetszerû téglaburkolat ke-
rült a vasbeton héjra. 

Közösség
A ház absztrakt kontextusához hozzátartozik az ôt értel-
mezô, belôle továbbépülô szakmai és társadalmi kör-
nyezet is. Hamar bekerült a köztudatba, hazai és külföl-
di fórumokon egyaránt megjelent. Az épület fontos mér-
földkô a hazai borászatok sorában, ugyanakkor azokhoz
a külföldi példákhoz is közel áll, melyek felülettel és or-
namentikával kísérleteztek az utóbbi években. Közülük
is úttörônek számít a Herzog de Meuron iroda munkás-
sága. A badacsonyi pincészet megkérdôjelezhetetlen
lokalitása mellett a globális építészet eredményeit is
továbbfejleszti.

A markáns megjelenés a helyi értékvédôk nemtetszé-
sét váltotta ki, tiltakozásuk a napi sajtót is bejárta. Az
általuk kívánatosnak vélt karakter és a megépült ház
közti feszültség leginkább a korszerûség értelmezésérôl
szól. Az idôbeli mélység a jelen és jövô rétegeit is felté-
telezi. Ha nem tudjuk civilizációnkkal összhangban to-

vábbszôni egy település kontextusát, az könnyen kiüre-
sedhet, és olcsó turisztikai látványossággá silányulhat. 

A lokális közösség elutasító véleménye rávilágít a ház
sokrétû, intellektuális gondolatiságából fakadó nehézsé-
geire. A formát adó geometriai modell egyaránt táp-
lálkozik természeti és épített analógiákból. Ezt az
összetett rendszert másodlagos ornamentikaként vonja
be az indamotívum. Az absztrakt transzformációk egy
urbánus kultúrát feltételeznek. Bár a borászat szerves
kapcsolatban áll a vidék rétegzôdésével, a mai Balaton-
partot már mint urbanizált tájat értelmezi.

Wettstein Domonkos
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Rendkívüli…, fantasztikus…, óriási... – lelkendeztek a
Wine&Spirits amerikai borszaklap hûvös ítész gurujai,
amikor megszavazták a mádi Royal Tokaji Borház 1999-
es évjáratú Aszú Esszenciájára a maximális száz pontot.
Nem találtak megfelelô szavakat a tökéletes nedûre,
amely a sok kisebb dûlôben egyenként leszedett aszú-
szemekbôl saját súlyuk alatt kicsepegô nektárból érlelô-
dött öt-hat év alatt a cég mádi pincészetében.

Áts Károly fôborász szerint „a Mézes Maly-dûlô löszös
talaja adja a borban a virágos jegyeket, a kamillával
elegy hárs illatát, a mádi fekete és vörös nyiroktalaj felel
a markánsabb, citrusosabb jellegért, a rendkívül köves
Nyúlászó- és Szent Tamás-dûlôk meg a mineralitást hor-
dozzák, innen származik a sós ízfoszlány is. A Birsalmás-
dûlôbôl jön a mentás, kapros jelleg, a Betsek-dûlô pedig
a testességet, az erôt, a karaktert biztosítja.” 

Az elsô és egyetlen százpontos bor a zsûri szerint min-
denkit túl fog élni, pedig csak ezerkétszáz palack készült
belôle.

Tokaj-Hegyalján – Mádon is – hagyományosan mindig
a mezôvárosi településen belül zajlott a szôlôfeldolgo-
zás, kint az ültetvényeken így nem nagyon épültek prés-
házak. Az új külföldi birtoktulajdonosok viszonylag nagy
reduktív borászatai viszont gyors, szállításmentes feldol-
gozást igényeltek, amit nagyrészt problémamentesebb
zöldmezôs beruházással a birtokközpontba, a tájba tele-
pített feldolgozókkal elégítettek ki. Ennek archetipikus
példája Bodonyi Csaba mintaadó, lejtôre merôleges Hét-
szôlô Borászata 1992–97-bôl, és két pályázati terve
2003-ból (Erdôbénye Béres Borászat, illetve Bodrogkis-
falud Patrícius Borház).

A hagyományokat követô, településen belüli fejlesz-
tésre pedig jó példa szintén tôle a 2000-ben, Tokajban a
Gelsei és Zwack családnak épített Dobogó Borászat, a
két romos épület rekonstrukciójával és összekötésével
kialakított kis belvárosi pincészet és udvarház.
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A világklasszis aszúbort kinevelô Royal Tokaji Borházat
1989-90-ben alapították hegyaljai szôlôsgazdák és angol
üzletemberek, köztük a nagy hagyománnyal rendelkezô
családi pincék meghatározó mai képviselôje, Szepsy
István borász, valamint Hugh Johnson, a neves angol
borszakíró. Akkori példájuk nyomán bontották részekre
és adták el a kilencvenes évek elején francia, spanyol,
brit, német, amerikai és hazai befektetôknek az egykori
Tokaji Állami Borkombinát sok ezer hektáros hegyaljai
ültetvényeit. (A borkombinát egykori sátoraljaújhelyi
központi irodaházát egyébként Noll Tamás tervezte
1984-ben az Északterv Bodonyi vezette mesteriskolás
mûtermében.) 

A Royal Tokaj Borház dûlôszelektált borokkal, öt- és
hatputtonyos aszúkkal kezdett foglalkozni, majd 2002-
ben jöttek ki elôször furmintra, hárslevelûre és musko-
tályra alapozott kreatív borral, a híres Áts Cuveével,
illetve a terroir jelleget legjobban visszaadó kedvenc szá-
raz furmintokkal.

„Az aszú esszencia az újakkal szemben azonban a so-
kat szidott hagyományos stílust idézi barnás-vöröses ref-
lexekkel játszó óarany színével. Illat- és ízvilágában a
hosszas hordós érlelésnek megfelelôen aszalt és kandíro-
zott gyümölcsök, olajos magvak dominálnak döbbenetes
érzéki orgiában. A kilencvenes évek második felében zaj-
ló elméleti „aszú-metodológiai háború” idején a nem-
zetközi édes bortrend szerint készült fiatalos, az érlelés
elején is iható modern aszúk ritkán képesek ezen a
hosszabb idôtávon is maradandót alkotni. Persze vannak
kivételek, és valószínûleg a szakmai vita jót tett a hagyo-
mányos iskolát követô borászok aszúinak is. Példának
okáért Áts Karcsi sem óborba, hanem erjedésének máso-
dik fázisában lévô mustba, murciba áztatja immár híres
aszúszemeit, amelyek így lényegesen több íz- és zamat-
anyagot tudnak fölvenni.” (Kárpáti Péter, 2007. 12. 22-
én, Az ihatóbb Magyarországért)
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A vezetôség 2007 decemberében döntött a kapacitás
jelentôs bôvítésérôl, mintegy 2300 négyzetméternyi fej-
lesztésrôl. Mád központjában, zártsorú, jellegzetes me-
zôvárosi porták összenyitott telkein fekvô telephelyük
szétszórt szabadtéri szôlôfeldolgozó és érlelô technológi-
áját kellett két szüret között zárt épületbe telepíteni és
megújítani. 

Látható, hogy elsôsorban az idô- és térbeli ütemezés
kényszere alakította pavilonosra a beépítést a technoló-
giai tömbösítésnek ellentmondva, de a településszövetbe
az épület így finomabban illeszkedik. Szerencsére, mert
így három karakteres önálló épület és egy házrekon-
strukció lett a térbeli kirakósdi megoldása. Az együttes
egy archetipikus pinceépület duplázásával és sorolásá-
val, az elrendezés térszövetbe komponálásával, a tér-

közök arányos illesztésével, egységes anyaghasználattal
és részletképzéssel a struktúra lényegi elemét, a léptékét
örökíti tovább. Az eredetileg természeti tájba illô, tago-
latlan alapelem sorolásos alkalmazása formailag visszau-
tal a beépítés eredetére. Kár, hogy a tartályos érlelô
hossztengelye nem párhuzamos a többivel.

A homlokzati zöldesszürke riolittufa erôteljes, érzéki
anyagszerûsége magától értôdôen idézi meg a bor földet
és napfényt egyesítô titkát. Ez az érzéki erô szerintem
annál erôsebb, minél kevesebb rajta az idézet (például
ferde szemöldökû ablaknyílás, kifelé dôlô mellvéd), és
minél több a primer strukturális elem (például a kô-
tégla rakás felületi mintázata, a kapuk monumentális
funkcionalitása, az oromzatok rajzolata).
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Beruházó: Royal Tokaji 

Borászati Zrt. (Turóczi István

vezérigazgató, Áts Károly

fôborász)

Építész: Bodonyi Csaba DLA

(Bodonyi Építész Kft.)

Építész munkatársak: 

Kocsis Szilárd, Marjas Péter, 

Hidasnémeti János 

Szerkezettervezô: Kerényi László 

Épületgépész tervezô: 

Kádár Péter 

Elektromos tervezô: 

Münnich Gábor 

Mélyépítés tervezô: Vas István 

Út- és térburkolat tervezô: 

Kiss Lóránt 

Kertészet: Dobos Sára 

Beruházás bonyolító: Credas Kft. 

Kivitelezô (magas és mély-

építés): Adeptus Kft. 

Fotó: Zsitva Tibor 

Szepsy István szerint hosszú az út a sokáig elérhetet-
lennek tûnô magasabb borminôségig, a tömör szerkeze-
tig, a komplexitásig, a harmóniáig. Az általa a nemzet-
közi áttörés és elismertetés érdekében kezdeményezett
és vezetett Mádi Eredetvédelmi Egyesület szerint az
egyediséget hordozó bor nem standardizálható ipari ter-
mék, amelynek minôsége a termôhelyi adottságoktól, a
szôlôültetvény fekvésétôl, magasságától, lejtôszögétôl,
elkülönültségétôl, talajától, korától, mûvelésmódjától,
illetve az ott gazdálkodók hagyományaitól, a közösség
életképességétôl és azonosságtudatától függ. A három-
szintû minôségvédelmi rendszer csúcsa a „kert”, alapja
pedig a szigorú hozamkorlátozás, a történelmi dûlôk

határainak sérthetetlensége és a dûlôk innovatív klasszi-
fikációja. Az elmúlt két évtized alatt fokozatosan átala-
kult birtokrendszeren új korszak kezdôdött.

Bodonyi Csaba szerint az építész elsôsorban médium,
aki közvetít az építtetô szándéka, a helyszín, az embe-
rek, a szituáció, a hagyomány és az anyagi lehetôségek
között. Építészeti individualizmus helyett éljen a kontex-
tus, a település halhatatlansága. Az építészet számára a
mûvészet inkább szûk, mint bô keret. A kultúrában csak
annak van univerzális érvényessége, ami helyhez kötô-
dik. A hitelesen jó építészet örömet okoz…

Golda János
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Az ismétlõdõ, sorolt alaptömeg belsõ tereit összenyitották,

tömegét a terep- és beépítési adottságokhoz igazították



A Füleky-kúriát néhány évvel ezelôtt vásárolta meg az új
tulajdonosa, aki minôségi borászati üzemet szeretett vol-
na létrehozni Bodrogkeresztúr talán legszebb telkén. 
A kúria elhanyagolt épületében zajlott borászati tevé-
kenység körülményei méltatlanok voltak, de a szomszé-
dos telek megvásárlásával lehetôség nyílt egy korszerû
üzem építésére. 

Elôször a szomszéd telken álló kis ház elbontására
gondoltunk, de hamar kiderült, hogy ennek a háznak a
története a középkorra nyúlik vissza, csak a sok átala-

kítás után ez már nem volt észrevehetô. Régészek és
mûvészettörténészek segítettek a ház eredeti részeit
megmutatni, és mi ezekhez a kôfalakhoz kezdtük el ter-
vezni az új házat. Folytattuk az eredeti épület szélessé-
gét, de egy hosszabb, a telek mélyére benyúló épület
kezdett kialakulni, a kutatások is ilyesmi elôképet sejtet-
tek velünk. A tervezett tömeg kialakításakor azt vettük
kiindulópontként, hogy jelenleg a telken álló épület érté-
kes elemeit felhasználva építjük meg a borászati üzemet.
Ez azt jelentette, hogy a falakat integráljuk az új épüle-
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tünkbe, és úgy építjük tovább ezt a házat, hogy látható-
vá tesszük a régi és megmaradó elemeket, azokat har-
monikusan fejlesztjük tovább az új tömeggel. A telken
egy középkori pince is található, ezért a tervezéskor ezt
is figyelembe kellett vennünk. A kialakuló tömeg meg-
formálásánál fontos szempont volt, hogy az léptékében
harmonizáljon a környezetével, a Füleky-kúria mûemlék

épületének fényét ne vegye el. A telek lejtôs adottságai
lehetôvé tették, hogy az üzem nagy része – azok a terü-
letek, ahol természetes fényre nincs szükség – a föld alá
kerüljön. A föld felett csak egy kôtömbként megjelenô, 
a kúria támfalához kapcsolódó test jelenik meg, mintha
a falból, földbôl nône ki a tervezett épület. A meglévô
középkori falakról levettük a vakolatot, látni engedtük a

rakott kôfal szépségét. Az új épület kôtömbszerûségét a
fûrészelt helyi kô felhasználásával érzékeltettük, a tetôre
pedig kôcserepeket terveztünk, hogy az anyag homoge-
nitása még meghatározóbb lehessen.

Az épület terveit mûemléki zsûri elôtt mutattuk be, és
ezt követôen két lépésben kértünk engedélyt az építésre.
Elsô ütemben a borászat készült el, majd az üzem bein-
dulása után lehetôség nyílik a Füleky-kúria mûemléki
felújítására, ami idén ôsszel kezdôdhet el. A kúria felújí-
tása során különleges fafödém konzervációra lesz szük-
ség, ezt követheti az új padlástér beépítése. Errôl egy év
múlva tudunk majd beszámolni.

A borászat építésekor a telek mélyéig benyúló pince
készült el elôször hagyományos technológiával szintén a
helyi, mádi kôbányából hozott fûrészelt kövekbôl. Ezu-
tán a meglévô épületet visszabontottuk a megôrzendô
falakig, ezt követte a vasbeton szerkezet megépítése. 
A régi kôfalakat injektálásos módszerrel szigeteltük, 
a felületet impregnáltuk. A préstérben a régi és az új
építési technológia találkozása a meghatározó, a vasbe-
ton híd megjelenése a középkori kôfalak között szándé-
kos kontraszt. Az új épületrészben látszó vasbeton falak
készülnek, a hordós érlelô tér és a készáruraktár nagy
fesztávú födémét alsó gerendaráccsal terveztük. Az épü-
letegyüttes teljes szépsége a kúria épületének külsô és
belsô átalakítása után válik teljessé várhatóan egy év
múlva, ekkorra a teljes kertrendezés is elkészül.

Az épületszerkezeti megoldások közül legérdekesebb
az egyedi kô tetôfedés. A mai építészetre jellemzô ho-
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mogén formálás jegyében a homlokzati kôburkolat a
tetôre is átfordul. Ez a merész szerkezet igazi mûszaki
kihívás, a tetôfedések hagyományos szerkesztési szabá-
lyaival nem oldható meg, új rétegrendet és részletkép-
zéseket kíván. A burkolat anyaga a kifejezetten üreges,
lyukacsos mádi kô, az egyedi profilozású kôlapok kissé
egymásra takarnak. Sem a kôanyag, sem a toldásai nem
tekinthetôk vízhatlannak, ezért vízhatlan alátét-szigete-
lést kellett betervezni. A kôlapok ragasztása helyett a
száraz elhelyezést választottuk a kôanyag gyors kiszára-
dása, fagyvédelme érdekében. A kôlapokat közvetlenül
egy szûrôfátyollal kasírozott drénlemezre fektettük. 
A kôlapok lecsúszása ellen az eresznél, majd négy-nyolc
soronként rozsdamentes acél támasztóprofilokat helyez-
tünk el, melyek úgy vannak a födémhez rögzítve, hogy a
víz lefolyását ne akadályozzák. A kôlapok tehát egymás-
nak is támaszkodnak, és az eltérô hajlásszögû síkoknak
megfelelô nyomóerô alakul ki bennük. A kialakuló na-
gyobb méretû táblák hômozgását a „csúszó burkolat”
teszi lehetôvé. A burkolat alatt fordított rétegrend, nagy
teherbírású extrudált polisztirol hôszigetelés készült, a
vízszigetelés közvetlenül a ferde vasbeton födémre ke-
rült. A vízszigetelés kenhetô, rugalmas bevonat-szigete-
lés, „folyékony fólia”, amellyel a rögzítô lábak körül a
vízhatlan tömítések egyszerûen megoldhatók. Lényeges

a ferde vasbeton lemez pontossági hibáinak kiegyenlí-
tése, melynek érdekében mûgyanta kötésû javítóhabar-
csot terveztünk. Ki kell emelni, hogy az egyszerû réteg-
felépítés miatt ez a megoldás versenyképesebbnek bi-
zonyult a közismert sínes rögzítési rendszereknél. 
A kialakuló rendszernek természetesen minden részlete
is egyedi, különösen kényesek a besüllyesztett, rejtett
ereszcsatornák.

Ez a megoldás a konkrét épületen túlmutató szerke-
zeti tanulságokkal is bír. Egy új szerkezettípus kialaku-
lását vetíti elôre, a „burkolt tetôket”, amelyeknél a tetô
és homlokzat homogén építészeti egységgé forr össze. 
A hazai és külföldi példákon tetôfedésként szokatlan
anyagokkal is találkozhatunk, és az elemkapcsolatokat
nem a hajlásszög, hanem sokkal inkább az építészeti
szándék határozza meg, miközben a mûszaki minôség a
legmagasabb elvárásoknak felel meg. A feladat megold-
ható, de csak a konkrét épületre szabott egyedi megol-
dásokkal, melynek feltétele az innovatív szaktervezôi
szemlélet és az alkotótársak közötti kreatív együttmû-
ködés.

Félix Zsolt DLA – Dobszay Gergely
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Elektromos tervezô: Kelemen

Ferenc, Piatkó Tamás 
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Mi az az öko-ipari park?

Új épületek és épületcsoportok létesítésekor egyre inkább elôtérbe kerülnek a környezettuda-

tos és fenntartható elvek. Egyre több befektetô viselkedik tudatosan felismerve azt, hogy Föl-

dünk erôforrásai végesek. Az ilyen épületek tervezésekor az elôírásokon és szabványokon túl-

lépve a tervezôcsapat a legfrissebb kutatásokat és tervezési elveket használja fel. Az ipari par-

kok olyan speciális épületeket, gyárakat foglalnak magukban, melyeknek elsôdleges célja a

profitszerzés. Felmerül a kérdés, hogy az imént ismertetett elveknek hogyan lehet ebben a

szektorban is megfelelni. Az ipari épületeknél ugyan környezetünk terhelését nagymértékben

lehet csökkenteni környezettudatos – az elôírt jogszabályoknál szigorúbb elôírások – alkalma-

zásával, azonban ezek használata gyakran ellentmond a gazdaságosság és a gyors profitszer-

zés igényeinek. Az öko-ipari parkok ezeket a – sokszor egymással ellentétben álló – követel-

ményeket próbálják meg együttesen teljesíteni.

A meglévô ipari parkok vizsgálata során kiderül, hogy a gyártási folyamatok során renge-

teg felesleges energia (hô, hûtési felesleg), nyersanyag (víz, gôz, egyéb alapanyagok) vagy

melléktermék keletkezik, melyeket a gyárak sok esetben nem használnak fel újra, vagy egy-

szerûen csak hulladékként kezelnek. A kutatás során azt is megállapíthatjuk, hogy a legtöbb

esetben a mûködési költségek legnagyobb részét a nyersanyagok beszerzése és az üzemeltetés

energiafelhasználása teszi ki. Mi lenne, ha ezekre a problémákra egyszerre, egy komplex rend-

szer tervezésével keresnénk választ? Ha lenne egy olyan ipari park, mely jóval kevesebb ener-

giát fogyaszt, mint a hasonló parkok; melynek energiaigényét – vagy annak egy jelentôs részét

– a helyszínen, saját erôbôl állítanák elô; és olyan gyárak, üzemek alkotnák, melyek felhasz-

nálják egymás között az egyes gyártási folyamatokban keletkezô felesleges energiát és mellék-

termékeket? Az ilyen ipari parkokat hívjuk öko-ipari parkoknak. (ÖIP) 

T. Graedel és B. Allenby ipari közgazdászok a következôképpen jellemezték az ÖIP-kat: „az

egyik legfontosabb elmélet az öko-ipari gazdaságban, hogy olyan, mint a biológiai rendszer,

elutasítja a hulladék fogalmát”. 

A parkok tervezésekor figyelembe kell venni az adott terület, ország nyersanyagkincseit, a

meglévô ipari húzószektorokat, a termelési igényeket vagy hiányokat, illetve a nemzeti straté-

gia ipari termelésre vonatkozó részeit. Ezekben a parkokban az egyes szereplôket ipari tech-

nológusok segítségével, a gyártási folyamatukat, mellékterméküket és energiafelhasználásukat

vizsgálva, egymást kiegészítve kell kiválasztani. Sok esetben a már meglévô gyárak köré kell

ÖIP-ot tervezni, ebben az esetben tekintettel kell lenni a már mûködô üzemek gyártási folya-

mataira, és nagymértékben érdemes ezekkel összhangban lévô új gyárak telepítését javasolni. 

Éghajlati viszonyok vizsgálata

Az öko-ipari parkok tervezését minden esetben átfogó vizsgálatoknak és elemzéseknek kell

megelôzniük. A vizsgálatok célja, hogy felfedjék az adott terület éghajlati viszonyait, és ennek

alapján a lehetô leggazdaságosabb, energiatudatos technológiákat lehessen alkalmazni a ter-

vezési folyamatban. A kutatás során különös figyelmet kell fordítani a hômérsékleti viszonyok-

ra, a nap sugárzási értékeinek, pályájának, a szél intenzitásának, irányának és sebességének

megállapítására.

Az elemzések során érdemes meghatározni, hogy a park létesítésekor mik lesznek azok a

kulcsfontosságú kérdések, melyekkel tüzetesebben kell foglalkozni. Lehet ilyen a túl magas,

vagy túl alacsony hômérséklet, a nagy hôingadozás, a csapadékos, párás idôjárás, vagy éppen

a csapadék hiánya. A vizsgálatok során külön érdemes kezelni a nyolcórás munkaidôben

számított és a 24 órás üzemi mûködés alatt fellépô hatásokat.

A cél kettôs: megtalálni a gazdaságosan kitermelhetô és a lehetô legsokrétûbb megújuló

energiaforrásokat, és kialakítani az épületeknél alkalmazandó környezettudatos elveket. 

A megújuló energiaforrások (elsôsorban nap-, szél-, geotermális energia) felhasználására ipari

méretekben széles spektrum áll rendelkezésre, melyeknek kiválasztása a helyi adottságok

függvényében történhet. A legáltalánosabban elterjedt technológiák ezek hasznosítására: nap-

elemek, napkollektorok, függôleges vagy vízszintes tengelyû szélturbinák, talajvizes hôszivaty-

tyúk, talajszondák. Az említett technológiák rohamos fejlôdésen mennek át napjainkban,

melynek következménye, hogy a megtérülés és a hatékonyság aránya exponenciálisan növe-

kedô tendenciát mutat. Az évek folyamán egyre inkább érdemes lesz ezekkel a technológiák-

kal számolni, és ezeket a technológiákat alkalmazni. (3. ábra)

Az épületek és környezetük kialakításánál legfontosabb cél a kivitelezés, üzemeltetés és

fenntartás során felhasznált energia és nyersanyagok csökkentése. Az alkalmazható techno-

lógiák természetesen ebben a kérdésben is nagymértékben összefüggnek az adott terület ég-

hajlati viszonyaival. Kiemelt fontosságú lehet az épületek fûtési vagy hûtési energiaigénye és 

a vízgazdálkodása. Az alkalmazható eszközöket általában két csoportba sorolhatjuk: aktív és

passzív technológiákkal tudunk védekezni a kedvezôtlen környezeti hatásokkal szemben. Az

aktív rendszerek például a korábban ismertetett megújuló energiaforrásokat felhasználó gépé-

szeti rendszerek, míg a passzív technológiák lehetnek a kitûnô hôszigetelô képességû épületek

tervezése, a nagy hôtároló képességû szerkezetek alkalmazása, az épületek megfelelô tájolása,

a helyes árnyékolási rendszer kiválasztása, kiszellôztetett duplahomlokzatok alkalmazása vagy

a megfelelô növényzetek telepítése az épületek környezetében. A vízgazdálkodásnál törekedni

kell a csapadék maximális felhasználására és visszatartására, a biológiai vagy alacsony ener-

giát felemésztô szennyvízkezelésre és a szürke- vagy megtisztított víz újra-felhasználására.
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Öko-ipari park tervezésének alapelvei

Természeti behatás

Az öko-ipari parknak figyelemmel kell lennie a természetes környezetre. Cél, hogy az épített

projekt a természetre a lehetô legkisebb hatást gyakorolja. Ennek eszközei a terület-felhasz-

nálás minimalizálása, a csapadékok hatékony kezelése és fenntartható épületek tervezése.

Fontos szempont továbbá a kivitelezés során környezettudatos anyagok, infrastruktúra, gépé-

szeti rendszerek, növénykezelés és tájrendezés alkalmazása. Meg kell akadályozni a globális

klímaváltozás elôsegítését és a nem megújuló energiaforrások felhasználását.  

Energiagazdálkodás 

A hatékony energiafelhasználás a legfontosabb eszköz az üzemeltetési és fenntartási költségek

csökkentése és a környezet tehermentesítése érdekében. Az ÖIP épületeinél a gyáraknak és

üzemeknek egyenként is törekedniük kell az energiafelhasználás csökkentésére. Törekedni kell

a felszabaduló energiák újrahasznosítására, legyen az hûtési, fûtési energia vagy a technológi-

ával összefüggô energia. Törekedni kell továbbá a tartós és fenntartható anyagok alkalmazásá-

ra, és az épületek flexibilis felhasználási lehetôségének biztosítására. 

Anyagáramlás

Az öko-ipari park tagjai felhasználják egymás gyártási folyamataiból keletkezô felesleges hul-

ladékot vagy mellékterméket saját gyártási folyamataikban. Csoportosan törekednek arra,

hogy optimalizálják nyersanyag-felhasználásukat, és minimalizálják a veszélyes anyagok kibo-

csátásának mértékét. A park infrastruktúrájának része lehet a melléktermékek mozgatásának

megszervezése, tárolásának biztosítása, a késztermékek vagy a veszélyes hulladékok elszál-

lítása. Az anyagok, melléktermékek áramlásának „körforgása” fontos tényezô, azonban csupán

egy eleme az ÖIP-nak. 

Vízgazdálkodás

Az öko-ipari park épületeinek önállóan is nagy hatékonyságú vízfelhasználással kell rendelkez-

niük. Az egyes üzemek használati vízét sokszor elôtisztító közbeiktatása után újra tudja hasz-

nosítani egy másik üzem (vízcsere). A park infrastruktúrája gyakran tartalmaz esôvíztározó-

kat, biológiai víztisztítót, szürkevíz- és szennyvíztározókat.

Management és kiszolgálófunkciók

Az öko-ipari parknak kiterjedt kiszolgáló funkciókkal kell rendelkeznie. A parkban gyakran ta-

lálható egy közös központi épület, tanulmányi központ elôadókkal, kávézó, étterem, biztonsá-

gi szolgálat, tûzoltóság és logisztikai irodák. Külön management foglalkozik a nyersanyagok és

melléktermékek cseréjének lebonyolításával. Ehhez hasonló nemzetközi szervezet például a

NISP (National Industrial Symbiosis Program), mely helytôl függetlenül keresi az ilyen kap-

csolatot kialakítani képes üzemeket és gyárakat.

A helyi környezetbe való beillesztés

A szomszédos területeken élô lakosság vagy egyéb szereplôk számára is elônyökkel járhat az

öko-ipari park létrejötte. Gyakran a felszabaduló energiákat vagy a biológiailag tisztított vizet

exportálja a park a környezetében tevékenykedôk számára. A parkon belüli ipari kiszolgáló

funkciók használatával értékes közösségi épületeket nyernek a szomszédok. Az központosított

üzemek és gyárak inkubátorai lehetnek a gazdasági fejlôdésnek, új beruházások megterem-

tésére serkenthetnek. A képzett munkaerô az ipari park területén kívül is erôsíti és fejleszti a

terület versenyképességét és gazdaságát.

Az Öko-ipari park lehetséges elônyei, összefoglalás

Az öko-ipari park lehetséges elônyei a következôk:

• Melléktermékek cseréje az egyes üzemek között, a nyersanyag-szükséglet minimalizálása;

• A gazdaság igényeinek és lehetôségeinek figyelembe vétele a telepítésnél;

• Szennyezôanyagok keletkezésének megakadályozása, és a hulladékok minimalizálása;

• A gyártási folyamatok közben keletkezô összes felesleges energia és anyag újrahasz-

nosítása;

• Aktív és passzív eszközök felhasználásával az épített környezet energiahatékony és

környezettudatos kialakítása az energiaszükséglet csökkentése érdekében;

• Zöld tervezési elvek felhasználása;

• Megújuló energiaforrások felhasználásával (nap, víz, szél, geo) a lehetséges legtöbb ener-

gia elôállítása helyben;

• Optimális anyag- és technológia-felhasználás az életciklus elemzések felhasználásával;

• Innovációk használata a lehetséges leghatékonyabb gyártási folyamatok és épületener-

getika kialakítása érdekében;

• Az erôforrások optimális felhasználása;

• Az infrastrukturális hálózat közös használata az üzemek között (központi épület, tanul-

mányi központ, kiszolgáló és melléképületek).

A hosszú távú és szociális elônyök:

• Innovatív technológiák és tudás terjesztése;

• Kitûnô munkakörülmények, nagyfokú elégedettség a dolgozók között;

• Alacsony környezeti behatás a projekt teljes életciklusára vonatkoztatva;

• Energia- és anyaghatékonyság a kivitelezésben, az üzemeltetésben és a fenntartásban;

• A meglévô állapot fejlesztése a természetet és a már kiépített környezetet figyelembe

véve.

A világban megfigyelhetô tendenciák alapján feltételezhetô, hogy a jövôben az ipari parkok

létrehozásánál is fokozatosan elôtérbe fognak kerülni a környezettudatossági elvek. Közös

érdekünk, hogy az ipari szektor – úgy, hogy közben gazdasági érdekei nem sérülnek – nagy-

mértékben hozzájáruljon az energiaszükséglet csökkentéséhez, a szennyezô anyagok újra-

hasznosításához, a megújuló energiatermelés növeléséhez és a meglévô energiaforrások és

nyersanyagok hatékony felhasználásához. Ezeknek az elveknek a megvalósításához ad segít-

séget az öko-ipari park koncepciója. 

Burián Gergõ és Gelesz Adrienn

1. Látkép egy már megvalósult öko-ipari parkról, Kalunborg, Dánia. Kép forrása:wikipedia.org 

2. Lehetséges folyamatábra egy GCC régióba tervezett öko-ipari parkról, Készítette: Mérték Építészeti Stúdió, Paulinyi-

Reith Mûterem

3. Ökometszet egy GCC régióba tervezett öko-ipari parkról, Készítette: Mérték Építészeti Stúdió, Paulinyi-Reith Mûterem
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M o l n á r  F a r k a s  ( 1 8 9 7 – 1 9 4 5 )

A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány könyvét
Bajkay Éva szerkesztette. A mû a pécsi bau-
hauslerek és a nagyvilág projekt részeként –
Weininger Andor, Forbát Alfréd és Breuer
Marcel kötetei után – Pécs 2010 Európa Kul-
turális Fôvárosa program keretében jelent
meg. A sorozatszerkesztô Szirtes Gábor. Nem
szokványos monográfia, inkább tanulmány-
kötet. A négy fejezet között Molnár egy-egy
írása kapott helyet. Ezeket halvány mályva-
színû papír különbözteti meg a többi résztôl. 

Az elsô dolgozat, valamint a tájábrázoló és
a figurális színes illusztrációk a reveláció ere-
jével hatottak a recenzensre, amelyben Bajkay
Éva Molnárt ismeretlen festôként mutatta be
a Pécsett és Zágrábban fennmaradt gyûjtemé-
nyeknek leginkább a klasszicista modernség-
hez sorolható képei alapján. A Havihegy (Ka-
nyargós út) kubokonstruktív olajképe 1922-
bôl ennek egyik ékes bizonyítéka. A KURI Ma-
nifesztum Molnár mûvészeti felhívása, amit
Weimarban 1922 decemberében tizenheten
írtak alá, elsôként a magyarok, aztán néme-
tek, csehek, majd osztrák, észt, török és szerb
résztvevô. A KURI a Konstruktív, Utiliter,
Racionell, Internacional fogalmak kezdôbetûi-
bôl alkotott rövidítés. 

Várkonyi György Molnár Farkas grafikai
munkásságát foglalta össze, amelyet fôleg
hidegtû technikával készült karcokkal illuszt-
rált. Ezek közül kiemelkedik Fiú légijátékszer-

rel (Sárkányeregetô) címû grafika 1923-ból, a
háttérben épületkubusokkal. Molnár Bauhaus-
tól a Bauhausig címû írásában, amelyet az Új
Színben publikált, találjuk a következô fontos
idézetet, szinte a kötet fô mondanivalóját:
„Mindenkiben ösztönös tehetségét kifejlesz-
teni, mindenkit a néki legjobban megfelelô
munkához vezetni, ez volt a tulajdonképpeni
Bauhaus tanítás. Így zseni minden bauhaus-
béli, személyes és teljes minden Bauhaus
tárgy.”

Bakos Katalin a tervezô grafikus Molnár
tevékenységét ismerteti, aki többek között a
Bauhausbücher könyvsorozat Walter Gropius
Internationale Architektur címû elsô kötetének
borítóját tervezte. Molnár harmadik cikke
Fogalomzavar az építészet és politika körül
1934-ben a Nyugatban látott napvilágot. 

A legterjedelmesebb részben Rosch Gábor
az építész Molnár Farkas munkáit veszi sorra
a Bauhaustól a Szentföld-templomig, amely-
nek szomorú sorsáról írva felveti, hogy romló
állaga miatt valamilyen közfunkciót találva
számára helyre kellene állítani. Megállapítja:
Molnár Weimarban csak tanult és tervezett,

hazatérve itthon épített, megbízói fôleg a ma-
gyar középosztálybeli entellektüelek voltak,
közmegbízást alig kapott. Legjobb háza a
Lejtô út 2/a, amely az 1933-as milánói trien-
nálé építészeti világkiállításán a családi ház
kategória elsô osztályú minôsítését nyerte el.
Villái a budai hegyekben állnak, Pécsett egy
háza ismert. Rosch a megmaradt épületeket
végig fotózta. Molnár építészetelméleti mun-

kássága is jelentôs, ezért válogattak cikkeibôl. 
Minden fejezethez részletes jegyzetek tar-

toznak. A kötet végén életrajz, Molnár Farkas
írásainak jegyzéke és válogatott irodalom kö-
vetkezik. A teljes kötet kétnyelvû: magyarul
és mellette a jobb hasábon angolul jelent
meg. A tipográfia ezt jól megkülönbözteti, a
magyar szöveg Zapf Elliptical betûtípussal, az
angol News Gothic betûkkel szedett. A Forbát
kötettel szemben minden illusztráció színes és
mûnyomó papírra készült. Ez a kiadó törekvé-
sét dicséri a minél színvonalasabb megjelen-
tetésre.

Néhány észrevétel azonban nem hallgatha-
tó el a jobbítás szándéka érdekében. Az épí-
tész fejezetben a chicagói iskola acélvázas fel-

hôkarcolóit tervezô F. L. Wright alkotó mód-
szereirôl történik említés. Itt valami fatális
tévedés áll fenn, ez a kijelentés ugyanis nem
állja meg a helyét. Wright fiatal korában két-
ségtelenül az iskola legjelentôsebb meste-
rének, Sullivannak az irodájában is dolgozott,
de ez nem jelenti azt, hogy ô is az iskola tag-
jává vált volna. A chicagói iskola vezetô épí-

tészei: Richardson, Jenney, Burnham és Root.
Wright az organikus építészeti szemlélet
kiemelkedô képviselôje. A másik észrevétel a
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fotókkal kapcsolatos. Az 1930-as évekbeli
felvételeket megfelelô kamerákkal hivatásos
fotósok készítették, így az épületek homlok-
zatainak függôleges élei párhuzamosak.
Nyolcvan évvel késôbb, a 21. század elején
ezt a minimális építészeti kívánalmat nem
sikerült biztosítani. 

A könyvet a szerkesztôk és a szerzôk 2010.
szeptember 20-án Budapesten, a FUGA-ban
mutatták be, ahol megjelent többek között
Molnár Éva, Molnár Farkas leánya, és a pécsi
származású, de most Bécsben élô rokon, Puhr

Ferenc, akinek birtokában Molnár korai kor-
szakából festmények vannak. A Bauhaus
reprezentatív nagy pécsi kiállítását rövidesen
a berlini Bauhaus Archívumban is bemutatják,
hogy a magyar bauhäuslereket jobban megis-
merje a világ. Egy lelkes hozzászóló azt java-
solta, hogy Molnár Farkas Vörös kockaházát
Pécsett fel kellene építeni, és abban magyar
Bauhaus múzeumot létesíteni, mert ez a Bau-
hausnak emblematikus terve volt. Az ötlet
megvalósítását pénzügyi nehézségek akadá-
lyozzák. 

Timon Kálmán

1. Fiú légijátékszerrel (Sárkányeregetô), 1923, hidegtû, papír,

20×15 cm

2. A Vörös kockaház modellje, 1923/2009, Janus Pannonius

Múzeum, Pécs

3. Havihegy (Kanyargós út), 1922, olaj, vászon, 55,5×39,5 cm 

4. Magyar Szentföld-templom, Bp. II. Heinrich István u. 3-5.

Elkészült vasbeton szerkezet, 1938–1942

A  t é r  –  K r i t i k a i  a n t o l ó g i a

A Terc Kiadó Építészetelmélet a 20. század-
ban alcímû kötetéhez a bevezetô tanulmányt
Moravánszky Ákos, a zürichi ETH (Eidgen-
össische Technische Hochschule) építészetel-
méleti professzora írta és a szövegeket válo-
gatta. A szerzôket bemutató leírásokat össze-
állította és a szövegrészleteket fordította M.
Gyöngy Katalin. A szövegek mondanivalóját
erôsítô és alátámasztó fotóillusztrációk az
építész házaspár saját felvételei. A térelmélet
fejlôdésének dokumentálására Moravánszky
huszonnégy szerzô írásaiból válogatott Hein-
rich Wölfflintôl Peter Zumthorig. Az Elôszó-
ban közlik, hogy jelen munkájuk a 2006-os
német nyelvû kiadás térrel foglalkozó feje-
zetének magyarra átültetésével készült, ki-
egészítve fôleg magyar építészettörténészek:
Kepes György, Pogány Frigyes, Hajnóczi J.
Gyula és Szentkirályi Zoltán egy-egy szöveg-
részletével (de miért csak itt?). Az eredeti
válogatásban a nemzetközi szinten ismert Mo-
holy-Nagy László és Walter Gropius, a Bau-
haus megalapítója is szerepel. A kiadó a
könyv tipográfiájában különleges hatást alkal-
mazott: az elôszót és a bevezetô tanulmányt
lila betûkkel nyomta. A lila szín a késôbbiek
során is visszatér a címekben és az egyes szö-
vegrészleteket elválasztó oldalpárok induló
képeinek aláfestésén, amelyek azonban sötét
tónusúra sikeredtek, így némelyik kép kissé
nehezen felismerhetôvé vált. 

Néhány nevet vegyünk sorra és vizsgáljuk

meg témáikat. Wölfflin svájci mûvészettörté-
nész dolgozatának alapkérdése: „Hogyan le-
hetnek a tektonikus formák kifejezések?”
Adolf Hildebrand német szobrászmûvész a
létforma és a hatásforma ellentétével foglal-
kozott. August Schmarsow német mûvészet-
történész szerint az építészeti mû lényege tér-
rendszerében van. Theodor Lipps német filo-
zófus esztétikájának központi fogalma a bele-
érzés. Wilhelm Weninger német mûvészet-
történész esszéjében Lipps beleérzés és Riegl
mûvészetakarás eszméjét folytatta. Leopold
Ziegler neves német filozófus Hildebrand
hatására a forma egyszerûsítése mellett szállt
síkra. Paul Frankl cseh mûvészettörténész a
térforma és a testforma fejlôdési szakaszait
tárgyalta. Herman Sörgel német építész és
kultúrfilozófus fantasztikus terve a Földközi-
tenger vízszintjének drasztikus csökkentésével
és kiszárításával Atlantropa létrehozása.
Fontos mûve Építészetesztétikája. El Lisszickij
orosz építész „prounokat” alkotott, amelyek
késôbb háromdimenziós építészeti installációk
lettek. „A szuprematizmus a perspektíva véges
látógúlájának csúcsát a végtelenbe helyezte” –
írta. A teljesség érdekében a többieket csupán
röviden soroljuk fel: Fritz Schumacher, Dago-
bert Frey, Colin Rowe, Robert Slutzky, aztán
négy filozófus: Gaston Bachelard, Otto Fried-
rich Bollnow, Henri Lefebvre, Gernet Böhme,
végül Dom Hans van der Laan holland építész
és bencés szerzetes. 

A kritikai antológiával szemben van kritikai
észrevételünk. Moravánszky négy jelentôs
teoretikusra csak hivatkozik, ezek: Gottfried
Semper, Alois Riegl, Siegfried Giedion és
Christian Norberg-Schulz, de szöveget nem
válogat mûveikbôl. Az olasz Bruno Zevit, va-
lamint a japán Yoshinobu Ashiharát, térelmé-
lettel foglalkozó számottevô építészeket azon-
ban könyvében meg sem említi. Ezeket
hiányosságoknak érezzük. 

A kötet végén pontos névmutató segíti az
olvasót az eligazodásban. „Az építészet bármi-
lyen definíciója elôfeltételként megköveteli a
térkoncepció magyarázatát és analízisét” –
állítja Henri Lefebvre francia filozófus A tér
termelése (La production de l'espace) címû
mûvében. Ezzel az idézettel zárjuk ismer-
tetônket, amely a könyv alapgondolatát is
magában foglalja. 
Timon Kálmán
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Benczúr László 

A Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karán diplomázott 1967-

ben. A Budapesti Lakásépítô Vállalatnál kezd tervezni, majd 1968–1975

között a Népstadion és Intézményei Tervezô Irodánál, majd 1996-ig az

Ipartervnél dolgozik. 1996-ban alapítja meg a Benczúr & Partner Épí-

tész Kft.-t. Ybl-díjas, Budapest Építészeti Nívódíjas, FIABCI díjas, Európa

Nostra díjas.

BIG

Bjarke Ingels a rotterdami OMA dolgozója, majd 2001-ben a PLOT

Architects társalapítója; 2005-ben alapította a BIG-Bjarke Ingels Group

(BIG) irodát. 2004-ben Arany Oroszlánt nyert a Velencei Biennálén,

2005-ben Forum AID díjat a VM Házakért. A The Mountain tervéért

WAF-díjat, Forum AID díjat, MIPIM díjat nyert, több egyetem, köztük 

a Harvard vendégprofesszora.

Bodonyi Csaba DLA

1967-ben szerzett építészmérnöki diplomát a BME-n. 1970–72-ben mes-

teriskolás (mestere Plesz Antal). A miskolci Északtervnél tervezô, fô-

építész és fômérnök 1988-ig. Középület-tervezéssel és településter-

vezéssel foglalkozik. A Miskolci Építész Mûhely egyik vezetôje. 1980–84

vezetô építész a Mesteriskolán. 1993-tól a BME címzetes egyetemi

tanára. 1987-tôl Tokaj város fôépítésze. 1992-tôl a Magyar Mûvészeti

Akadémia, 2000-tôl a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia

miskolci csoportjának tagja s jelenleg elnöke. 1989-tôl önálló építész

mûtermében dolgozik. Ybl-, Széchenyi-, Pro Architectura és Príma díjas. 

Félix Zsolt DLA

1992-ben diplomázott diplomadíjjal a BME Építészmérnöki Karán,

1992–93-ban az École d'Architecture de Normandie Rouen poszt-

graduális képzésén vesz részt. 1993 óta az Építész Stúdió tagja.

1998–2000 között a MÉSZ Mesteriskola hallgatója, 1998-2001 között

DLA-képzésen vesz részt a BME Középülettervezési Tanszékén.

Külsôsként oktat a BME Lakóépülettervezési, illetve Középülettervezési

Tanszékén.

Fialovszky Tamás

Pro Architectura díjas építész vezetô tervezô, 2000 diplomázott diplo-

madíjjal a BME Építészkar Középülettervezési Tanszékén, a Mesteriskola

XVII. ciklusának hallgatója. 1996-tól az Építész Stúdió, Budapest ter-

vezôje. 2006-tól meghívott oktató a BME Építészkar Középülettervezési

Tanszékén, 2009-tôl meghívott oktató a BME Építészkar Urbanisztika

Tanszékén.

Kis Péter

Építész, önálló mûtermét 1997 májusában alapította Kis Péter Építész-

mûterme Kft. néven. Építészeti, belsôépítészeti és tájépítészeti ter-

vezéssel, illetve ezek bonyolításával foglalkozik. Több hazai és nem-

zetközi díj, pályázat, publikáció és kiállítás jelzi az elkészült tervek és

munkák minôségét. Kiemelkedô munkája a Práter utcai szociális

bérház (Valkai Csabával közösen) Az elsô mûterem a Fôvárosi Állat- és

Növénykert, Vastagbôrûek házának tornyában volt, míg a második a

Nagyragadozó-ház mûemléki épületének tetôterében található. A két

hely egymásutánisága – mértékadó vélemények szerint – szokásos

építészkarrier történetet mutat.

Burián Gergô 

2008-ban szerzett diplomát a BME Építészmérnöki Karán.

Tanulmányai során féléváthallgatáson vett részt a Miami

University-n (Oxford, Ohio, Usa) és a Norwegian University of

Science and Technology-n (Trondheim, Norvégia). 2008 óta a

Mérték Építészeti Stúdió, Paulinyi-Reith mûterem munkatársa.

2010 óta BREEAM Nemzetközi Minôsítô.

Dobszay Gergely

1991-ben szerzett diplomát a BME Építészmérnöki Kar Köz-

épülettervezési Tanszékén. Az Épületszerkezettani Tanszék

adjunktusa, a graduális és szakmérnöki képzéseken is elôad.

Neves építészirodák állandó szaktervezôje. Kutatási területe a

„burkolt tetôk” épületszerkezetei, melynek eredményeit szá-

mos konferencián és publikációban közzétette.

Gelesz Adrienn 

2009-ben szerzett diplomát a BME Építészmérnöki Karon. Tanul-

mányai során 2006-ban egy félévet a TU Delft (Hollandia)

építészmérnöki karán töltött ösztöndíjasként. A kéthéjú üveg-

homlokzatok magyarországi alkalmazhatóságának témaköré-

ben folytat kutatásokat. 2008 óta a Mérték Építészeti Stúdió,

Paulinyi-Reith mûterem munkatársa, 2009-ben  LEED Akkre-

ditált szakértô, 2010-ben BREEAM Nemzetközi Minôsítô lett. 

Golda János 

Ybl- és Pro Architectura díjas építész. 1977-ben diplomázott a

BME Építészmérnöki Karán, 1982-ben végzett a Mesteriskolán

(mestere Bodonyi Csaba és Ferencz István). 1990-ig a Miskolci

Építész Mûhely tagja, az Északterv építésze, a Kollektív Ház

titkára, azóta a Teampannon Építész Iroda egyik vezetô

építésze. Tanít Gyôrben, a Mûegyetemen és a Mesteriskolán.

Gutai Mátyás

2002-2003-ig Grazban Erasmus-ösztöndíjas, 2005–2007 között az

University of Tokyo Építészeti Intézetében állami ösztöndíjas,

ahol jelenleg PhD tanulmányokat folytat. 2007-ben diplomá-

zott ugyanitt, illetve a BME-n is. Több kiállításon vett részt

Budapesten és Tokióban, idehaza és Japánban jelentek meg

írásai.

Kapovits Géza

2003-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karon, jelenleg az

Épületszerkezettani Tanszék oktatója. Épületszerkezeti szakter-

vezôként számos építészirodával dolgozik együtt. Az optima-

lizált szerkezettervezés kutatója, az Ariadne interaktív szerke-

zettervezési program kifejlesztôje.

Katona Vilmos

Okleveles építészmérnök, PhD-hallgató, 2008-ban diplomázott a

BME Építészmérnöki Karán emelt szintû tervezôi szakirányon.

PhD-tanulmányait a kar Építészettörténeti és Mûemléki Tan-

székén végzi. Kutatási területe az egyetemes és magyar

kortárs szakrális építészet. Szakírással foglalkozik, építészet-

történetet oktat, mûvészet- és vallástörténeti tanulmányokat

folytat.
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Mórocz Tamás építész

Diplomadíjas, Pro Architectura díjas és Budapest Építészeti

Nívódíjas építész. 2000-ben a Budapesti Mûszaki Egyetemen

diplomázik, a Kertész Építész Stúdióban kezd, majd Bécsben

kutatói ösztöndíjas. 2001-tôl a Földes és Társai Építésziroda

Kft.-ben tervez; 2002-ben kezdi meg az Építész Mesteriskola

XVII. ciklusát. 2004-tôl meghívott oktató a BME Középület-

tervezési Tanszékén, 2008-ban önálló irodát alapít.

Pesti Monika

Okleveles építészmérnök, 1990-ben diplomázott a BME Lakó-

épülettervezési Tanszékén. A kilencvenes években építészeti

és belsôépítészeti tervezéssel, elsôsorban bankokkal, üzle-

tekkel és lakóépületekkel foglalkozott. Kétéves németországi

tartózkodás után hazatérve 2004-tôl kisebb tervezôi munkák

mellett építészeti szakújságíróként dolgozik, számos épületbe-

mutató és egyéb szakcikk szerzôje, 2006–2009 között az Építô-

mester szerkesztôje, jelenleg a Metszet fõszerkesztõ-helyet-

tese.

Szabó Levente

Építész, 1999-ben diplomázott a BME Középülettervezési Tan-

székén, 2001–2004 között DLA-ösztöndíjas, 2007-tôl fôállású

oktató, jelenleg egyetemi adjunktus. Elvégezte az ÉME-Mes-

teriskola XVIII. ciklusát, 2008-ban védte meg DLA-fokozatát. 

A Hetedik Mûterem Kft. ügyvezetôje. Számos építészeti kritika

szerzôje.

Szentirmai Tamás

Építész. 2003-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán a

Középülettervezési Tanszéken. Diplomadíjas, Magyar Állami

Eötvös Ösztöndíjas. A tanszék DLA-hallgatója 2005 és 2008

között, azt követôen meghívott oktató. Szabadúszó tervezô-

ként dolgozik, építészet mellett képzômûvészeti és dizájnpro-

jektekben, valamint kiállítás- és elôadás-szervezésben vesz

részt.

Timon Kálmán

Építészmérnök, független kutató, építészeti szakíró. 1965-tôl szá-

mos publikáció és könyv szerzôje. 1992–1998 között Budapest

XVIII. kerületének fôépítésze. 1998-tól 2002-ig a Magyar Épí-

tész Kamara kiadványainak szerkesztôje. Az Amerikai Épület-

tervezôk Intézetének (AIBD) tagja.

Wesselényi-Garay Andor PhD

1994-ben kapott Építészmérnöki Diplomát a BME-n, amely a

MÉSZ Diplomadíj Pályázatán III. díjat ért el. 1995-ben saját

építészirodát alapított Osváth Gáborral Gyár néven. 2001-tõl

önálló irodát alapított W-G-A Psychodesign néven, és érdek-

lõdése az építészet elméletei oldala felé fordult. 2000-tõl az

Alaprajz, 2010-tõl a Metszet címû folyóirat külsõs munkatársa,

illetve tanácsadó testületének tagja, 2002-tõl az Atrium maga-

zin építészeti fõmunkatársa, 2006-tól pedig vezetõ szerkesztõ-

je volt. 2009-ben a MODEM-ben rendezett, A mindenség mo-

dellje címû kiállítás, 2010-ben pedig a 12. Nemzetközi Építé-

szeti Kiállítás (La Biennale di Venezia) Magyar Pavilonjának

kurátora. A Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékén

fõiskolai docens.

Wettstein Domonkos 

Építész, a BME Urbanisztika Tanszék PhD hallgatója. 2010-ben

végzett a BME Építészmérnöki Karán, 2008-ban az Erasmus

ösztöndíj program keretében fél évig a Hochschule Liech-

tenstein hallgatója volt Vaduzban. A 2009-es év OTDK-konfe-

renciáján Táj és ember címmel a kortárs graubündeni építé-

szetrôl írt dolgozatával elsô díjat nyert.

menos é mais

A menos é mais (a kevesebb több) irodát Cristina Guedes (1964) és Fran-

cisco Vieira de Campos (1962) alapította 1992-ben. Tanulmányaikat a

Portói Egyetem Építész Karán (FAUP) végezték, majd Guedes Alvaro

Siza, míg de Campos Eduardo Souto de Moura mûtermében dolgozott.

Jelenleg – tervezôi tevékenységükkel párhuzamosan – mindketten a

portói Lusíada Egyetemen oktatnak. Az egyik elsô munkájuk, a Portó-

ban, a Douro folyó partján megépült Café do Cais (1993–1994) révén

nevük igen hamar ismertté vált. 

Molnár Bea 

Építész, 2005-ben végzett a MOME Építész Karán. Diplomatervének címe:

Szédülés – Tisza királynôje játszóhajó. Szerteágazó kreativitását bizo-

nyítja, hogy építészeti, belsôépítészeti munkák mellett múzeum instal-

lációval és tárgytervezéssel is foglalkozik. Legfontosabb megépült

munkája a badacsonyi Bazaltbor Pincészet. A 2010-es Tokyo Designers

Week díjazottja „Pet pet” címû munkájával.

Pethô László

Pro Architectura díjas építész, vezetô tervezô. 1994-ben végzett az

YMMF-en, 1997-ben ugyanott a tervezô szakmérnök képzésen, 2002-

ben a MÉSZ Mesteriskolán. 1997-tôl a Geon Stúdió építésze, külsôs

oktató többek között a BME Középülettervezés Tanszékén és a Gyôri

Mûszaki Egyetem Építész Tanszékén.

Töreky Balázs

Okleveles építészmérnök, vezetô tervezô, 1990-ben diplomázott a BME

Építészmérnöki Karán. Az ÉTE Egészségügyi Szakosztályának elnöke.

Egészségügyi intézmények egész sora fûzôdik a nevéhez, ezenkívül

közoktatási-kulturális létesítményeket és egyéb középületeket is ter-

vez. A Corvin Filmpalotáért elnyerte a FIABCI ingatlanfejlesztési díjat, a

Kaposvári Campus fejlesztésért pedig az OECD Programme on Edu-

cational Building díjat. Az egészségüggyel és a közoktatással kapcsolat-

ban szakértôi tevékenységet is folytat.
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Idõtörés

A sci-fi irodalomban régóta ismert idôtörés jelenségéhez hasonlót figyeltek meg a közel-
múltban egy vidéki városban. A hatvanas években épült modern szálloda eddig ismeret-
len körülmények között legalább egy évszázadot visszarepült az idôben, és az akkori kor
emberei az akkori kor stílusában építették át, majd egy idôhurokban az épület visszake-
rült korunkba. Más magyarázatok szerint nem az épület tett idôutazást, csak az építôi. 
A jelenség feltárására munkatársunk a helyszínre utazott, és beszédbe elegyedett egy – 
a házból éppen kilépô, öltözete alapján bizonyára jelmezbálról távozó – úrral:
- Jó napot kívánok, feltehetnék néhány kérdést errôl a házról?
- Servus humillimus drága tekintetes amice, hát hogy a patvarba ne disputálhatnánk, a leg-
profondabb complimentjaim cordialiter!
- Jelmezbálból van távozóban ebben a furcsa régi ruhában?
- Instállom, nem régi ez, s ad vocem furcsa: ami inkább renden kívüli, az a kigyelmed habi-
tusa, ahogy gustálom, bizonyára külországbéli, s a beszéde is olyan neológforma.
- Hagyjunk most engem, inkább azt mondja el, tud valamit ennek az épületnek az
átépítésérôl?
- Anno elapso itt még egy iskátulaforma monstruosus ház insistált, a piano nobilén,
secundán és tertián ámbitussal. Hanem aztán, hogy a hauptplacc picturája el ne rontassék,
primae classis inzsellérek mansardot s gáblikat tettek fel s különbféle pufándlikat, s egyéb
cifraságot, ahogy dukál, csak az infernális szinten vagynak glédában ormótlan oszlopok
még, talán ehhez megfelelô stíl nem találtaték – ezt nem tudom, tán a principális megmond-
hatja.
- Milyen az épület (ha egyáltalán még arról beszél) berendezése?
- A retyerutya? Fénymázos bútorokkal s igen comfortábilis nyoszolyákkal van telve a pádi-
mentom, s mondhatom, nem fuschermesterek opusai.

Munkatársunk a fenti szöveget találta feljegyzései között, azonban nem emlékszik, mi-
lyen körülmények között írhatta, csak annyi emléke van a kérdéses napról, mintha két
sötétruhás férfi a figyelmét kérte volna, aztán valami nagy villanást látott, egyébre nem
emlékszik. 

Csépé

elõtte

utána
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