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NÁD, MADARAK, TAKERN 
Madárles a tóparton
Építészet: Wingårdh Arkitektkontor
Szöveg: Terdik Bálint
Fotó: Christian Bandenfelt, Ōke Eson Lindman, TordRickard Söderström

Hideg, de nem erős szél fúj. Csend van. A nád suhog, 
apró, láthatatlan lények neszei vesznek körül. Fent 
magasan egy sas körvonalától összerezzen a világ, 
még mélyebb a csend, mint az előbb. A sas tovább
repül, megkönnyebbült neszek. Állítólag több mint 
százféle madár lakik a vidéken. Egyet sem láttam, 
nem voltam ott. De va lami ilyesmi lehet. Egy skan
dináv tó nádassal övezett partján, az erdő szélén áll 
egy ház, amely nem uralja környezetét, hanem 
együtt él vele.

„A csend építészete” − mondja a tervező. Bár ilyen 
egyszerű lenne. Így az tud építeni, aki érti a csendet, 
aki érti a helyet, és elfogadja azt. Aki így épít, az nem 
az önkifejezést keresi, hanem szolgál. Formálása 
nem közhelyes, hanem helyénvaló. A hely ereje 
életre kelti az emberi alkotást, önálló lénnyé válik, 
része lesz a helynek.

Ehhez a csodához nincs másra szükség, csak tü
relemre és bölcsességre. A tervező nem talált fel 
semmi újat, eget rengetőt. Hagyományos anyago
kat használt, a saját igényei szerint formálva azokat. 
Náddal építeni egy nádas szélén? Favázzal építeni 
egy erdő szélén? Ebben az esetben nem köz helyes, 
hanem egyszerűen helyes meg oldás. Hogy ez a 
mai kor elvárásai és technológiai tudása szerint van 
szigetelve? Természetes. Hogy az egyébként járha
tatlan terepadottságok között is akadálymentesen 
megközelíthető? Korunk Európájában ez helyénva
ló. Hogy mindez egyértelmű természetességgel 
foglalja el helyét a tájban? Mestermunka. 

Az épületegyüttes minden eleme és rész lete 
egyenesen következik egymásból, összhangban 
vannak egymással, és együtt összhangban a tájjal. 
Egy fából épített, enyhe emelkedésű ösvény köti 
össze az épületegyüttes elemeit: a parkolózónát, a 
madárlest és a látogatóközpont épületét. Az ösvény 
oldott vonalvezetése előrevetíti az épületek formá
lását. A madárles és a látogatóközpont egyaránt 
kristályszerű tömeget kapott, homogén anyaghasz
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nálattal: a tetőt és a falakat egyaránt nád 
bo rítja. A meredek lejtésű tetőfelületeken 
és függőleges falakon a nád − ha nem is 
örök életű, de − viszonylagosan időtálló 
anyag, ráadásul karbantartása nemcsak 
hogy helyben megoldható, de a lecserélt 
tetőfedő anyag észrevétlenül fog lebomla
ni a tájban. A falak és a tetőfelület azonos 
anyaghasználata magától értetődő techno
lógiai szükség: a homogén határoló szerke
zetek egyforma hőszigetelő képessége 
egyenletes energetikai tulajdonságokat je
lent, ezáltal az energiatakarékosságot szol
gálja. A látogatóközpont alaprajzi kialakítása 
is ugyanezt a tudatosságot mutatja: a tö
meg a lehetőségeknek megfelelően zárt, 
megnyitás csak a belső diktálta helyeken 
található. Miközben az elemző építész sze
me beleveszne a részletek vizsgálatába 
(vajon miért fordul egyik helyen finoman át 
a tető falba, míg máshol apró, de jól látha

tóan szándékolt élt képez?), rádöbbenek: 
szándékoltan vagy nem, de a madárlest egy 
gubbasztó verébnek látom, aki a hidegben 
összehúzza magát, amennyire lehet. A láto
gatóközpont nagy épülete pedig mintha 
egy nagy ragadozó madár szárnybontásá
nak gesztusát mutatná. Ennyire egynemű 
lehet épület, hely és funkció?

Íme, látjuk: lehet. Turi Attila MMAszékfog
lalójában a helyénvalóságról beszélt. Ez a 
ma dártani megfigyelőhely tökéletes példá
ja annak, amit ott hallottunk. Egy építész, 
értve a feladatot, látva a helyet, olyan egy
szerű választ ad, hogy eláll a szó, nem kell 
magyarázat. Szerintem a vándormadarak 
azt hiszik, hogy ez a ház örökké itt állt…

Helyszín: Svédország • vezető tervező: Gert 
Wingårdh, Jonas Ed blad • építész mun ka-
társak: Ingris Gun nars son, Aron Da vids son, 
Jannika Wirstad, Peter Öhman • 2008

Tåkern Visitor Centre
Wingårdh Arkitektkontor AB
This is the “architecture of silence”, says the 
creator, Gert Wingårdh, as if it was that easy. 
If a man is capable of producing such a de
sign then he must surely understand silence, 
imbued with the energies of the location. 
Such an architect is not trying to express 
himself, but to serve. His shapes are not 
obvious, but on the point. Human creation 
is brought to life by the spirit of the location 
and emerges as a creature by its own right; 
part of the locale. This wonder occurs 
through nothing more but patience and 
insight. The designer did not invent anything 
new or extraordinary, but made use of tra
ditional materials such as reed or wood for 
the structure, shaping them to his specific 
needs. As a result of the process, the building 
appears to be an organic element of the 
landscape.
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