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ZÖLDTERÜLETBE 
DOMESZTIKÁLVA
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A B u d apes t i  Né m et Iskol a bő v ítés e

K EZDŐDHETNE ÍGY IS: MINTH A NEM IS ITT LEN NE … DE ITT VA N. A MIKOR KÖZELÍTÜ NK A BU DA I HEGYOL-

DA L UTCÁ IN, MÉG M AGÁTÓL ÉRTŐDŐ, HOL JÁRU NK, A ZTÁ N A HOGY MEGÉR K EZÜ NK A CSIPK E UTCA I BEJÁ-

R ATHOZ , SZÉP L ASSA N K ILÉPÜ NK A Z A KTUÁ LIS BU DA I TÉR-IDŐ KOOR DINÁTÁ BÓL . A KÖR N Y EZŐ ER DŐ TEL-

JESEN K ITA K ARJA A VÁROST, A Z ISMERT L ÁT VÁ N Y ÉS A KÖZLEK EDÉSI ZAJ HELY ETT M AR A DNA K A FÁ K ÉS A Z 

IDŐTLEN M A DÁRCSICSERGÉS. A FEJÜ NK K EL TU DJUK UGYA N, HOGY VA L A HOL  A BU DA I KÚT VÖLGY FÖLÖTT 

JÁRU NK, DE  AR R A, A MIT ÉR ZÜ NK - A TERÜLETENK ÍV ÜLISÉG - 

CSA K R Á ERŐSÍTENEK A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK. 

Német és barátságos. Amennyiben mellőz-
zük a sztereotípiákat, és nem válik egymást 
kizáróvá ez a jelzőpár, csak tovább erősí-
ti a „nem itt és nem most” érzését. Barát-
ságos tágasság, sok üvegfelület, természe-
tes anyagok és sok szín az erdőtől övezve, 
ugyanakkor a vízszintesek és függőlegesek 

világos rendje is, amiben észrevétlenül ott 
asszisztál a statika, az anyagok és a súly-
megosztások láthatatlan realitása. 
Az iskola azonban a racionalitás mellett 
főleg a gyerekekről szól. Arról, hogy hagy-
nak-e nekik elég helyet az udvaron rohan-
gálni, jut-e elég fény a folyosókra, az aulától 
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‹ Ívelt, udvart körbeölelő 
homlokzati szakasz.

    A faborítások és 
faszínek „belülről is 
kiköltöztek”.

a sportpályáig hány helyen tudnak leül-
ni, stb. Aki például belép ebbe az iskolába, 
rögtön érzi, hogy nem porosz tudáskaszár-
nya, hanem izgalmas hely változatosságok-
kal és tágas terekkel (amikor ott jártunk, 
éppen egy Shrekről szóló diákelőadás hang-
jai szűrődtek ki a színházteremből). És ami 

először szemet szúr, az a főszereplő transz-
parencia, amely nem csak elvi alapon sugall 
nyitottságot, szabad és világos gondolko-
dást, sőt némi demokratikus életérzést is. 
A Budapesti Német Iskola persze már sok 
éve itt működik,  a most elkészült új épü-
letrész is az eddigit folytatja, egészen 

pontosan egy épülethíddal köti össze 
a  korábbi, modern épületszárnyat és a kas-
télytelken eredetileg álló Vadászházat. 
Eddig az általános iskola alsósai tanultak 
is, ők költöztek át a mostani, régit és újab-
bat összekötő legújabb épületrészbe. 
Amit viszont felülről érkezve észlelünk – 

›
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Aki belép, rögtön érzi, 
hogy ez nem egy porosz 
tudáskaszárnya.

A MOST ELKÉSZÜLT ÉPÜLETRÉSZ IS
 AZ EDDIGIT FOLYTATJA
a teraszosság és az épületrészeknek a mere-
deken lejtő óriástelekhez alkalmazkodó lép-
csőzése –, hirtelen megváltozik, amikor az 
új épületkapun át leérünk az alsó udvarba: 
a főépület az új szárnnyal kiegészülve egy 
hatalmas körszelethez (emelkedettebben: 
kitárt karokhoz) hasonló egységet képez. 
Két szint, a hatalmas, homorú karéj fel-
ső szintjén általában az osztálytermek van-
nak, alul kiszolgálóegységek, közlekedők 
vagy például az új menza. A völgy olda-
lán az üvegezett, különféle szélességű „isko-
lautca” egybefogja az épületegyüttes min-
den részét, az iskola közlekedési centruma 
és belső agórája, a kétszintes bejárati csar-
nok eddig a tömb szélén állt, most viszont 
ténylegesen is a centrumba került. 

A Vadászház mellé épült új tömb úgy külön-
bözik a korábbi részektől, hogy azért anyag-
használatával, színével, és főleg a hatalmas 
üvegfelületek által sugallt nyitottságával 
tovább folytatja azt. A faborítások és faszí-
nek belülről is kiköltöztek, és ide is jutott 
– rögtön egy többszintes – azokból  a kar-
csú oszlopokból, amelyek enyhén megdönt-
ve már korábban is játékos karaktert nyújtot-
tak az udvari karéj hosszában.  Az új épületbe 
az alsótagozatosok költöztek be – az eme-
letre a harmadikosok, negyedikesek, a föld-
szintre az elsősök, másodikosok. Kifelé szinte 
teljesen üvegfalú – amit vízszintesen sávo-
zott árnyékolók tagolnak –, ebből lett belül 
az osztálytermek hosszanti fala, a termek 
sorát pedig két folyosóra fűzték fel (középre 

‹ Az étkező részlete, 
játékos paravánokkal.  

    Anyaghasználattal, 
színekkel, hatalmas 
üvegfelületek által 
sugallt nyitottság. 

‹
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HA BELÉPÜNK, RÖGTÖN FELTŰNIK A BELSŐ TEREK 
VÁLTOZÉKONY FOLYAMATOSSÁGA. 

   Frontális oktatás helyett...

» A rajzon az erősebb sárga 
szín jelöli az elkészült 
1. ütemet, a halványabb 
pedig a 2. ütemet, ami még 
várat magára. 

    Üveghomlokzat, amit 
a vízszintesen sávozott 
árnyékolók tagolnak. 

a vizesblokkok kerültek). Az udvar felé is meg-
nyitott étterem elhelyezésével még nagyobb 
hangsúlyt kap az iskolához kapcsolt szabad 
placc a játszótérrel, kerti pihenővel, sport-
pályákkal dúsított – az erdő felé is feltáru-
ló – ud  var.  Ugyan a Bánáti és Hartvig Épí-
tésziroda által tervezett Budapesti Német 
Iskola is csupa geometria, a vízszintesek és 
függőlegesek józan rendje, hajlékonyságá-
val, apró ritmusaival, és az erdőbe illesz-
tettségével az iskoláról, mint műfajról még-
is csupa szépet, kreatívat és szabadot üzen. 
Ha belépünk, rögtön feltűnik a belső terek 
változékonysága, egyúttal folyamatossá-
ga – ehhez valamiféle flow-érzés is kapcso-
lódik, amikor hol hirtelen kitágul a tér, hol 

apró zugok keletkeznek, hol a természetes 
fények érkeznek felülről a tetőablakokon át, 
hol pedig az üvegfelületek madárfigyelmezte-
tő piktogrammjai jelzik a kint és bent határait.
A 12. kerületi Budapesti Német Iskola 2002-
ben nyílt meg itt, Buda egyik legjobb telkén, 
később szakaszosan, de folyamatosan bővítet-
ték. Mára a főépület karéja is összeért, szinte 
telekhatártól telekhatárig tart az osztálytermek 
sora, a folyosó pedig nemcsak kisebb-nagyobb 
zárt tereket összekötő közlekedő, hanem ennek 
a folyamatos építkezésnek az allegóriája is: 
a diákok az elemitől egészen az érettségiig jut-
hatnak el a Német Iskola tereiben. És körü-
lötte a várost kizáró erdőt se feledjük, meg 
ezt az teljes-teraszos szigetszerűséget.

Meglévő épületek (bruttó): 7750 m2

1.ütem parkolóépület: 1040 m2
1.ütem általános iskola bővítés: 2520 m2
2.ütem: 3600 m2 

(EGYELŐRE NINCS INFORMÁCIÓ A MEG-
VALÓSÍTÁS TERVEZETT IDEJÉRŐL)

Tervezés éve: 2016
Átadás éve (1. ütem): 2018

Építtető: NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY 
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BÁNÁTI + HARTVIG ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
Építész tanácsadó: 
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Felelős tervező: HARTVIG LAJOS DLA 
Projektvezető építész: NAGYPÁL VIKTOR
Építész tervezők: 
ANNUS ZSUZSA, CSIHA ANDRÁS, 
ÉLES PÉTER, FERENCZ TAMÁS, GULD BEATRIX, 
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