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F olyóiratu nkban  többször közöltü n k kisebb  
tan u lm án yokat, am elyek választ kerestek arra, hogyan  

ragadhatju k m eg ct szerves építészet fog alm át.
S zeretn én k fo ly am atosan  közö ln i olyan  kü lfö ld i 

ép ítészek m u nkáit, a k ik  egym ástól ugyan nagyon eltérő  
szellem ben  a lk o tn a k  d e  gon dolkodásm ódju k, szakm ai 

m agatartásu k bem u tatása  -  úgy véljük — h ozzá járu lh at 
a  szerves ép ítészei fo g a lm á n a k  m egközelítéséhez. A z 

ép ítészek között van, a k in ek  m u n káira m integy 
véletlenü l találtu n k rá egy ism eretlen fo ly ó ira tb an ; van, 
a k ih ez  régi. m ély barátság  fű z . Várjuk, hogy O lvasóink 

szem élyes ism ereteik, tapasztalata ik , ú tiélm én yeik  
a lap ján  segíten i fo g n a k  ab b an , hogy bőv íthessék a  

bem u tatan dó a lko tók  körét.

ELADIO DIESTE
Uruguayi építész 1917-ben született. 1943-ban diplomá
zott Montevideo óban. 1946 óta folytat kísérleteket vasalt 
héjjeílegű téglaszerkezetekkel; templomokat, raktárakat, 
áruházakat, védőieteket, tornyokat épített, mindig új és új 
konstrukciós megoldásokkal.

Az atlantidai római katolikus templom 1958-ban épült; 
alapterülete 16x30 m, a falak magassága 7 m. A fal kenős 
héj; teljes vastagsága 30 cm, a belső, 6 cm-es résbe kerül 
be a 3 mm vastagságú fémszálakból készük vasalás; a rést 
habarcs tölti ki. A hullámzó falak veszik fel a tető nyomását, 
a falban lévő nyílások nem csökkentik a tartószilárdságot.

A tető is ívek sorozata; a hullámfelület legalsó alkotói men
tén a falcsúcsokon rögzített vonórudak veszik fel a boltozat 
nyomását. A tetőhéjalás 18 cm magas téglaszerkezet a hor
nyokban végigfutó vasalással. Az átlagos fesztáv ló méter, 
de Dieste ugyanilyen szerkezettel 50 méteres áthidalást is 
készített már, ahol a horonymagasság 13 cm volt (raktárak 
Montevideóban). A szerkezet titka a kis önsúly és a ha- 
barcskötcs gyorsasága. A végleges szilárdság néhány óra 
múlva kialakul; 14 óra elteltével a zsaluzatot el lehet távolí
tani vagy tovább lehet mozgatni a folyamatos munka érde
kében. Dieste álláspontja és tapasztalatai szerint a vasalt, 
habarccsal kötött téglaszerkezetek mindazt tudják, amit a

Atlanuda katolikus templom, 195a (Szöveg és képek a Terre 
Cuite et Construction c. folyóirat У5/4 számából)

vasbetonhéjak, de gyorsabban, olcsóbban készíthetők és 
tartósabbak, 1976-os sirályszárny-szeru, közel 40 trP-t lefe
dő héjszerkezetét egyetlen, középen elhelyezkedő pillér 
tartja.

(Ez az építévsmód nagy hagyománnyal rendelkezik, 
gyakorlata azonban a beton megjelenésével erősen vissza
szorult. A századfordulón Spanyolországban, elsősorban 
Katalóniában építettek hatalmas ipari csarnokokat lehelet
finom héjszerkezetekkel.)

42



PETER RIX
Kidben (Németország) élő építész, 1987-ben részt vett a 
Makona és a järnai Asntussen iroda által kezdeményezett 
magyarországi vándorkonferencián. Azóta többször járt 
Magyarországon, segített Makovecz Imre németországi 
kiállító- és előadókörűijának megszervezésében. A kiéli 
építészeti főiskolán építészetelméletet és -történetet tanít.

LOVARDA ÁTALAKÍTÁSA GALÉRIÁVÁ 
A Schlesvvig-i kastélyszigeten álló lovarda 1888-ban épült, 
egyidoben a porosz lovasság több istállójával. A hetvenes 
években vetődött fel a kívánság, hogy az addig a lósport 
által hasznosított csarnokból a koitárs művészet kiállító- 
terme legyen, mert 1945 óta magát a kastélyt is múzeumi 
célokra használják.

A választott funkcióhoz ideális kiinduló feltételt jelen
ten az osztatlan tér, a falak szigorú osztásrendje, s a nyereg
tetőt összefogó vonóvasak látványos mérnöki megoldása.

A tervezés során fontos mozzanat volt, hogy az. igényelt 
területnövelést az épület adott alapterületén belül lehessen 
megoldani, és hogy olyan formanyelvet alakítsak ki, amely 
egyrészt megfelel a mai technikának, másrészt a meglévő
höz illeszkedik.

A megoldás egy szabadon a térbe állított, acéloszlopok 
által tartott karzat volt, amely az adott szerkezeti rendszer
hez igazodik, és egy csigalépcsőn valamint egy egyenes- 
karú lépcsőn közelíthető meg. Az új acélszerkezet részlet- 
képzése hívja fel a figyelmet a századfordulós mérnöki 
munka szépségeire; a karzat poroszsüveg-boltozatos fö
démé inkább jétékos, dekoratív elem. Néhány kiegészítő 
elem: külső világítótestek, szélfogók és a karzat alá rejtett

WC-blokk készült a tér műszaki karakterének szellemében. 
(A felépítést és átalakítást a befejezés évében -  1978-ban 
-  német acélépítészeti díjjal jutalmazták. Az átalakítást ter
vezte: Peter Rix és Manfred Lauffer.) P  R.
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LÜBECK, ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA

A lübec'ki történelmi belváros egyik tömbjének déli része 
épült át egy zeneművészeti főiskola céljaira. Nagyobbrészt 
műemléki védettség alatt álló épületek belső át
alakításával, valamint a sarkon álló űj épü
lettel, amely a kon- certtermeket foglalja
magába, A feladat az t R f volt,  hogy a különfé
le stílusú és funkciójú történelmi épületek
összefüggő sorát sa- játosságaik megtartá
sával alkalmassá kel- lett tenni egy közös
funkcióra és kiegészí- ' reni egy olyan épülettel, 
amely formai utalások nélkül illeszkedik a városi organiz
musba,

A zeneiskola céljára megvett házak a Große Peters- 
grube utcában kultúrtörténetileg a legjelentősebb polgári 
épületek közé tartoznak Lübeckben. Az átépítés tette lehe
tővé a megmentésüket, ugyanakkor a lehető legteljesebben 
meg kellett őrizni a belső térkapcsolatokat, melléképüle
teket, eredeti használatra utaló részeket. Nem merült fel 
annak igénye, hogy a meglévőt megelőző építési állapoto
kat felkutassuk és helyreállítsuk, hanem csak hogy a mos
tanra kialakult képet, mint egy hosszú, folyamatos változás 
jellegzetes eredményét dokumentáljuk.

Fontos szempontnak tekintettük, hogy minden szük
séges új részletet a saját korának megfelelő nyelven fogal
mazzunk meg. Egyetértettünk Karl Friedrich Schinkel 1935- 
ben ezzel kapcsolatosan elhangzott szavaival: C sak a z  ú j 
a lko tá sb an  n y ilatkozik m eg ig azi elevenség, a h o l biztos 
talajt érzü n k a  lábunk, alatt, ott valam i gyanús: am it b izto
san  tudunk, a z  valam i m ár m eglévőnek a z  a lka lm azása .

A szövegben: Lübeck belvárosának térképe az érintett tömb jelölésével. 
Fent; a változatlanul maradt homlokzata Große Petersgrube felől; lent; 
a főiskola teljes tömbjének első emeleti és földszinti alaprajza; a jobb 
felső sarokban a nagy koncertterem, alalia a kis koncertterem.
Legalul: a tömb madártávlati képe.
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Fent; 32 új folyóparti homlokzat, mellene jobbra az új épületrész hom
lokzata a Depenau felől. Lent; a koncerttermi szárny emeleti és földszinti 
alaprajza, mellette a hosszmetszete. Legalul: az új épület sarka a folyópart 
felől, valamint a főiskola Depenau utcai homlokzata.
Л 46. oldalon-, a nagy koncertterem belső képe

vagyis csu pán  ism étlés. A z p ed ig  in kább  élőhalott, m int
eleven.

Ennek megfelelően az 1987-ben elkészült első építési 
ütemtől kezdve az összenyitott belső udvarok, az új Iép- 
csőházak, a világítótestek, a beépített bútorok kialakításá
val, a falak színezésével az új korszellem egyértelmű kife
jezésére törekedtünk.

A foghíj beépítését (itt nem hasznosítható és értéktelen 
épületek kerültek lebontásra) az a szándék irányította, 
hogy az új épület a városi összefüggésekbe szervesen tud
jon belenőni. A homlokzatok és tetőidom megformálásakor 
a történelmi előképek alkalmazását elkerülve az alaprajz
hoz történő hangulati kötődést hangsúlyoztuk. Igyekez
tünk elkerülni a reprezentációs igényből fakadó, de az 
adott épületeket zavaró kifejezést a jellegzetes elemek: ab
lakcsoportosítás, bejárat, színiek szerinti tagozás, stb. meg
formálásánál. P. R.
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YVES DELHEZ

Yves Délhez Iïuy-ban (Belgium) született 1956-ban. 1983- 
ban szerezte diplomáját, tanára Jacques Gillet volt. 1983 
óta Eupenben él.

Az építész megfigyelője a természetnek és önnön ter
mészetének. Az építész nem másolja a természetet, hanem 
az inspirálja őt. Alkotásai visszatükrözik az ásványi világ 
geometriáját, a növényi- vagy állatvilág dinamizmusát, át
veszik a levegő vagy a tenger mozgását. Ebben a szellem
ben Yves Delhez mesterei Éránk Lloyd Wright, Antonio 
Gaudí és Günter Domenig, akihez személyes kapcsolat 
fűzi. (Az alábbi épületeket az építész által küldött leírások, 
a Terre Cuite et C onstruction  1995/4 és az A +A rchitekluur 
1991/З számának közleményei alapján ismertetjük -  a szö
veget franciából fordította: Nathalie Grekofski)

WELKENKAEDT, LAKÓHÁZ

A kis, háromlakásos épület Welkenraedt belvárosában 
egy foghíjtelken épült 1990-ben.

Tervezési szempontok:
-A z  utcára jellemző vízszintes hangsúly és az utcaszerke
zetet megtörő bukkanó megjelenik a homlokzaton. A teher
hordozó elem és a hordozott teher alakváltozása kifejezi a 
kölcsönös nyomást.
— A földszinti rész átjárhatóságának hangsúlyozására a teljes 
homlokfelület nyitott; a közterület behatol a magánterü

letbe. A négy téglapillér és a mögéjük húzott kapurostély 
teszi lehetővé ezt a megnyitást.
-  A homlokzatot a talapzat-törzs-fej hármassága jellemzi, 
A földszint nyitottsága miatt a talapzat közterületenáll; a 
zárt és védett törzs és fej kifejezi amagánterület intimitá
sát.
-  A telken elbontott épület anyagainak felhasználása, a
felületképzés és az alkalmazott színek a meglévő épületek 
közé való illeszkedést szolgálják. Y. D.
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HUPEN. CSALÁDI HÁZ

Saját házam funkciója kettős: családi ház és építésziroda. 
Hz a ház két fontos sajátossággal rendelkezik. Egyik az 
ozm ózis jelensége, amelyben két ellentétes karakter köl- 
CSönhaLása révén egymás kiegészítőjévé válik. A másik a 
m etam orfózis. Bgy alapállapot végtelen sok különböző ál
lapottá alakul át, de ezek mindegyike az alapállapotra vo
natkozik.

1. Az ozmózis jelensége:
A fent és lent vagy az ég és a föld. Az épület talapzatá

nak nehéz és tömör anyaga jeleníti meg a földi nehézkedést 
és a lentihez való tartozást. A légies színekre festett könnyű 
acéllemezekkel megkoronázott tető könnyed lebegése ál
tal az éghez való tartozást fejezi ki. Kelet felé az épületnek 
alig van nyílása; a tető ezen az oldalon nagyon mélyre fut. 
Nyugat felé teljesen nyitott, a tető az ég felé emelkedik, 
mint egy jel: szélei egyenesek és hegyesen végződnek. 
Tekintettel arra. hogy a zárt rész a telek legmagasabb, a 
nyitott pedig a legalacsonyabb pontján van. még hangsú
lyosabb a zártság és nyitottság ellentéte.

2. A metamorfózis jelensége:
A fejlődés folyamata: Minden elem önmagában egy 

hajlékony formát jelenít meg. így átalakulni képes a formák 
ugyanazon családján belül. Minden egyes állapot az előző 
forma metamorfózisának, vagyis egy következő forma 
alapjának tekinthető.

3- A szimmetria viszonylagossága:
Az épület négy tömör sarka egyazon alapanyagból len 

kidolgozva, de más-más kifejezéssel.
Az organikus építészet képes az ellentéteket -  eget és 

földet, hideget és meleget, üresei és telit, nehezet és köny- 
nyűt, egyszerűt és bonyolultat összekötni. Itt. a saját 1 lázam
nál ugyanakkor hiányzik az egyszerűség.

Hogy ez a ház kibújt a földből, mint egy teknőhéj, az 
három éves kemény munkál jelentett. Hz egyrészt szemé
lyes erőfeszítés eredménye, másrészt közös munkáé is., 
mert barátok, diákok, művészek jöttek segíteni -  pusztán 
a részvétel öröméért. Y. D.

(Sáros László felvételei)

48





ElJPEN, KOLOSTOR FELÚJÍTÁSA FS BŐVÍTÉSE

Védett főhomlokzatú épület., melynek belső átalakítására 
és három másik homlokzatának átalakítására szólt a meg
bízás. A házat Enpen városa a Vöröskeresztnek és a gyer
mekvédő egyesületnek adja bérbe.

A nyílászárók rajzolata a hátsó homlokzaton és az ah
hoz csatlakozó épületrészen alulról fölfelé formai fejlődést 
mulat: a föld nehézségi erejét lent félgömb (toldaléképü
let), illetve félkör (hátsó ablakok), az éghez tartozást a vé
kony acéllemezek könnyedsége és karcsúsága jelzi. Az 
ablakformák szintről színire változnak. A fö ld i rész mérete 
fölfelé haladva csökken, az égi rész változatlan, de egyre 
inkább felfelé irányul. A lépcsőházban Is megjelennek a 
föld teremtésének allegorikus motívumai. A nyers beton 
függőlegesen szétnyíló redózete a növényvilág formáira 
utal. A korlátokon erőteljes színhasználat uralkodik az 
anyagok természetes megjelenése felett. Az egyensúly az 
ellentétek ütköztetéséből alakul ki. Y. D.

VESDRE, CSALÁDI MÁZ.

A telek az erdő szélén, egy patak mellett van. Itt a termé
szeti összefüggések uralkodnak az épület kialakításában. 
A táj természetes megjelenést, organikus formálást igényel. 
A táj alakításában szerepet játszó tektonikus erők hatását 
tükrözik a tömeg- és tetőformák.

Az évszakok ritmusának megjelenése az építészetben: 
Tavasz -  Kelet a napfelkelte, a lakók ébredésének 

oldala; itt van a hálószoba, alatta pedig a konyha. Az ébre
dés és az ételkészítés a virágzó gyümölcsfák látványához 
kapcsolódik. A lágy pasztellszínek uralják a látványt. A 
mindennapi élet és az évkör ritmusa összecseng az egyes 
funkciók területén.

Ősz -  ugyanez a párbeszéd az aludni térők és a lenyug
vó nap; a pihenni készülő természet között. A Nyugaton 
álló, vöröslő vérbükkök egész télen át megőrzik vörös- 
barna levélköpenyüket.

N y ár-A  tető természetes folytatásában van elhelyezve 
az esővizet összegyűjtő tavacska. A Délre fekvő vízfelü
letről visszatükröződő napsugarak átjárják a belső teret.

Tél -  Az Északi oldalon vörösfenyo-csoporl fogja fel a 
közlekedés zaját, az úton elhaladok kíváncsi pillantásait 
és a szelet. A fák változatlansága a tél monotóniáját idézi. 
A belső burkolatok is vörösfenyőből készültek.

A ház alaprajzi elrendezése, tájolása a földmágnesség 
Hartmann-féle hálójához igazodik. Az életfunkciókat káro
san befolyásoló keresztezósi pontok a falak, oszlopok he
lyére esnek; az állandó tartózkodás területeiről száműzve 
vannak. Y. D.
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