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Február derekán tavon úszó szaunát avattak délegyházán. a nemzetközi együttmûködésben megvalósult építészeti 

projekt kapcsán több tanulság is végiggondolható. ugyanakkor gyenge az ember, pontosabban erõs a benne élõ 

móricka. tudják, az, aki mindig csak egy dologra tud gondolni.
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Kezdjük is egy installációval. Forgács 
Péter és Hámos Gusztáv filmetûdjét a ber-
lini Collegium Hungaricumban mutatták be 
2010-ben. Címe lakonikusan prózai: Német  
Egység a Balatonnál. 1961 és 1989 között 
NDK és NSzK állampolgárok százezrei hoz- 
tak létre egy olyan privát, történelem és poli-
tika feletti közös metastruktúrát, aminek anya-
gát a nap heve, bronzolaj illata, hullámok 
hangja, Trabantok bûze, lángosok, sült kesze-
gek és csókok íze alkotta. A nyaralás ekkori-
ban történelemformáló aktussá vált. Hason-
ló kulturális, politikai toposzként mûködött  

Délegyháza bányagödrökbõl formált tóvi- 
déke is. A nyolcvanas évek elején itt meg-
telepedõ naturista közösség inszinuálása  
fontos célként lebegett a késõ-kádári polit- 
büró tagjai elõtt. Gyanússá vált mindenki, 
akirõl azt gondolhatták, hogy a teste feletti  
önrendelkezéssel a párt totális kontrollját  
gyengíti. Pimasz provokációnak tûnt szemük-
ben, hogy míg õk ügyesnek és profinak kép-
zelik magukat a konspiráció, az állampol- 
gár magánszférájának titkos megfigyelése  
terén, addig a polgár egy szál f...szban, 
mindenki elõtt, és nyíltan éli magánéletét.  

Ritka erõs kontrasztként hathatott, amikor  
a szabadstrandon végrehajtott razzia során  
a tányérsapkás, egyenruhás rendõr, a „faka-
bát”, iratai átadására szólította fel az anya-
szült meztelen dolgozót, igazoltatás céljából. 
A szabadság, az önszervezõdés privát szi-
geteinek felszámolására tett kísérlet, a szo-
cialista erkölcs védelmének eszköze önmaga 
paródiájává vált.

Noha ezek az évtizedek elmúltak, egy 
kortárs építészeti projekt kapcsán most újra  
a testkultúra, a kikapcsolódás és közösség- 
építés terepévé vált a tóvidék. Felépült egy 
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Lásd még: 
Nyilvános szauna Liberecben 
OCTOGON 2011/2-3. 

5×5 méteres platformon úszó, szürke,  
archetipikus ház formájú miniatûr szauna- 
épület, ami egyrészrõl reflektál a spontán 
építészet horgászstégjeinek buhera vilá-
gára, másfelõl a modellszerûségében utal  
a professzionális építészeti formálás tuda-
tosságára is. Tervezõi és építõi a prágai 
H3T iroda tagjai, illetve a CULBURB prog-
ram szervezõi. Akik a PLACCC Fesztiválon  
kipróbálták a csehek építette szaunát a  
Mûcsarnok lépcsõjén, azok tudják, hogy a stú- 
dió tervezõi az építészeti forma, szerkezet kí- 
sérleti eszközének tekintik a szauna funkciót. 
Ugyancsak jellemzõ rájuk, hogy meglepõ kon- 
textusokat választanak épületeik számára.

A Kortárs Építészeti Központ és a helyi 
önkormányzat közremûködésével megva-
lósult apró objektum a kiszakadás, a kivo-
nulás mementójaként lebeg a tó színén. Bár 
közösségi akarat hozta létre, mégiscsak 
annak a néhány izzadó, põre emberi test- 
nek válik menedékévé, amely egy kis ma- 
gányra, szemlélõdésre, korlátlan szabad-
ságra vágyik.    

Izgalmas látványt nyújt a feszesen szerkesztett, összefogott, szép arányú mesterséges tárgy a természeti környezetben

Tervek szerint egy öl fával felszerelkezve, vízibiciklin
megközelítve az objektumot bárki használhatja a szaunát

A puritán belsõ tér extráiként említhetõ a nagyvonalú panorámaablak, illetve egy galéria


