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Opatija – vagyis abbázia – még ma is õrzi XiX. 

századi eleganciáját. a magával ragadó Kvarner-

öböl sziKlás partján feKvõ várOsKa Közel 150 éve lett 

az OsztráK-magyar mOnarchia arisztOKráciájánaK 

KözKedvelt luXus nyaralóhelye. Opatija népszerûsége 

– Különleges miKrOKlímájánaK és rOmantiKus 

villáKKal tûzdelt hegyOldalánaK Köszönhetõen – azóta is töretlen.  

a hOrvát idis turatO által tervezett nyaraló Opatija hagyOmányOs  

villáinaK architeKtúrájától szándéKOsan elszaKad, ugyanaKKOr  

a KörnyéK épített öröKségéhez hû marad. 

Fészek és barlang
nyaraló abbáziában

Szöveg: 
Matúz Melinda
Építész: 
Idis Turato
Fotó: 
Sandro Lendler,  
Ivan Doroti
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Mindeközben a konzoloS töMeg kívülrõl MÉgiS egyÉrtelMûen  
doMinál a táj Felett. az Épület rendkívül kevÉS ÉpítÉSzeti eSzközzel  

Ér el látványoS ÉS vÉgtelenül koMplex öSSzhatáSt.

© Sandro Lendler

A szoborszerû megformálás biztosítja a tájhoz való tökéletes idomulást – © Sandro Lendler

Az épület tudatosan nem illeszkedik épített környezetéhez – © Ivan Doroti
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Ez a ház a nyaralómûfaj kortárs reinter-
pretációja. Fészek és barlang. Alsó része  
a hagyományoknak megfelelõen környeze-
tébe illeszkedik, felsõ része meghökkentõen 
és méltóságteljesen lebeg a felejthetetlen táj 
felett. Az építészeti koncepció és az épü-
let megformálása is a fenti ellentmondásos  
kettõsségen alapul, amely szerencsésen egy 
egészen sajátos építészeti minõség létre-
jöttét eredményezi. Az épület – akárcsak  
a többi villácska – egyrészrõl belesimul  
a tengerpart meredek lejtõjébe, másrészrõl 
konzolos felsõ tömegével felvállalja a kör-
nyezetével való vizuális és formai konfron-
tációt. A hagyományostól eltérõ tömegfor- 
málás fizikailag beleavatkozik a táj hábo-
rítatlan látványának feltárulásába. A felsõ 
tömeg könnyed és elegáns kialakítása azon-
ban a figyelmet mégis a környezetre irányítja. 
A külsõ szemlélõ számára a tömeg teljesen  
zárt és érintetlen marad. A környék házaira 
jellemzõ titokzatosságot a tervezõ ezzel éri 
el, nem az épület tájba olvasztásával.

Az épület homlokzatai csak ott nyílnak 
meg, ahol a táj látványát a használó számára  
már semmilyen külsõ tényezõ nem zavar-
hatja. A lakótér ablakai egyben ki is jelö-
lik azt a tájrészletet, amelyet keretbe foglal- 
nak. A tervezõ magabiztosan alakítja a te- 
reket annak megfelelõen, hogy céljait elér-
je. A ház megjelenése, és a látvány a ház-
ból állandóan fenntartja az odatartozás  
és a kívülállóság kettõs érzését. A lakótér  
a lebegõ külsõhöz viszonyítva elnagyolt, ez 
tovább erõsíti a táj dominanciáját. Mind-
eközben a konzolos tömeg kívülrõl mégis 
egyértelmûen dominál a táj felett. Az épület 
rendkívül kevés építészeti eszközzel ér el lát-
ványos és végtelenül komplex összhatást. 

A belsõ tér alapvetõen – ahogyan az épü-
let tömege is – két funkcionális egységre  
oszlik. A kívülrõl szoborszerû, enyhén kifor-
duló felsõ részben helyezkedik el a nap- 
pali, míg az alsó részen a hálószobák kap-
tak helyet. A tudatosan szétválasztott belsõ 
téri funkciókat a két tömeg szabálytalan csat-
lakozásánál kialakuló izgalmas lépcsõház 
köti össze. Ugyanakkor a szabálytalanság 
luxusát csak ebben a belsõ, összekötõ rész-
ben engedi meg magának a tervezõ. Ezentúl 
az épület funkcionális kialakítása egyszerû 

A nyílászárók kialakítása tovább emeli a konzolos tömeg eleganciáját − © Ivan Doroti
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és magától értetõdõ. A figyelem mindvé-
gig töretlenül a külsõ látványra összpontosul.  
A terek és a funkciók csak a tájjal együttesen 
értelmezhetõek. A belsõépítészeti kialakítás 
– különösen a lakótér esetében – teljes egé-
szében alá van rendelve a tájra összpontosuló 
figyelemnek. Erõs a kontraszt a külsõ ele-
ganciája, a táj szépsége, és a belsõ között.  
Kissé méltánytalannak tûnik, hogy a ház 
belsõ világa – meglehet készakarva – nem 
kapott ugyanolyan figyelmet, mint az épület  
és táj közötti dialógus megkomponálása.

A mediterrán ház egyik esszenciáját ké- 
pezõ, teljes értékû külsõ használati tér itt  
szokatlanul új formában jelenik meg. A figye-
lemreméltó, 17 méteres konzol alatt kiala-
kuló külsõ használati terek teljesen nyitottak, 

ugyanakkor otthonosak és intimek. A konzol  
árnyéka a napállástól függõen vándorol, 
ennek köszönhetõen a külsõ terek formája 
és minõsége állandóan változik. Bármeny-
nyire is lenyûgözõ ez a téralakítás, mégis  
felmerül kérdésként, hogy ez a külsõ tér  
az épület – tervezõ szerinti – szívét képezõ 
lakótérhez miért nem kapcsolódik. A kon- 

zol alatt kialakuló tér azonban ennek elle-
nére a két tömeg egymáshoz való viszonyá-
ból adódóan minden pillanatban rejt vala- 
mi újdonságot. Az épület rendhagyó megfor-
málása, szoborszerû tömege tökéletes har-
móniát teremt környezetével, mindezt egy 
egyszerû, de hatásos mérnöki szerkezet fel-
használásával.

A belsõ tér kialakítása a szemlélõ figyelmét a lélegzetelállító tájra irányítja − © Sandro Lendler


