
A szolnoki főtéren épülő lakóházak tervezése

felelősségérzet vesz rajtam erőt most, hogy rajzceruza helyett tollat
fogok a kezembe, hiszen tervező építész vagyok, a mi mesterségünk a terve-

zés és a rajzolás. Mégis megkísérlem, hogy a főtéri lakástervezés néhány kérdését
boncolgatva, megközelítőleg hű képet rajzoljak elsősorban a tervezési munkáról, a
tervezés közben felmerülő problémákról, s magáról az épületről, annak tömegkiala-
kításáról, homlokzatairól, lakásairól stb.

Meg kell említenem, hogy a főtér beépítésére már 1954-ben vázlattervet készí-
tett a budapesti Lakóépülettervező Vállalat, s az akkori két emeletes lakóház fel-
dolgozására 1959-ben megbízást kapott. Közel 5 hónapig azonban semmit sem tett,
a tervezési munkálatokat meg sem indította, úgyhogy 4 hónappal a tervszolgáltatási
határidő előtt, 1960 márciusában a tervezési megbízást átadták az akkor önállósuló
Szolnok Megyei Tervező Irodának. Engedményt a határidő tekintetében — sajnos —
nem kaptunk, így igen rövid idő — kb. 4 hónap — alatt kellett az épület vázlat-

Az építkezés helyszínrajza.



terveit, valamint kiviteli és részletrajzait elkészítenünk. Ez idő alatt a kis létszámú
műszaki csoport (50 íő) kb. 80 db egyéb kisebb-nagyobb, különböző rendeltetésű épü-
letet is tervezett.

Külön érdekessége ennek a feladatnak, hogy az első nagyobb komplex tervezési
munka az iroda életében, amely nemcsak tervezési, hanem szervezési problémákat
is vetett fel az iroda műszaki vezetésével kapcsolatban.

A Magyar utca képe az építkezés előtt.

Az épületek tervezését magam kezdtem el, de a Sólyom utcai épület tervezé-
sét rövidesen Boháty Lajos építészcsoportvezető, a Magyar utca torkolatában épülő
létesítmény tervezését pedig Biró József irányító tervező vette át, hiszen a tervező
iroda vezetése és egyéb tsrvezéssk miatt elegendő időm nem lett volna az épületek
teljes megtervezésére, s a továbbiakban irányítottam a munkát, melynek során a két
épületet mindhárman együtt terveztük. Nyugodtan elmondhatom, hogy sok részlet-
megoldás van a tervekben, ami közös megbeszélés és konzultálás eredménye. Az ilyen
közös munkákból az következik, hogy a terv állandóan fejlődik, hiszen mindhármunk-
nak több olyan ötlete volt időközben, ami a kiórlelés után feltétlenül az eredménye-
sebb, gazdaságosabb, szebb munkát jelentette.

Annak illusztrálására, hogy hogyan zajlik le a tervezés, nézzük végig- nagy
vonalakban például a Magyar utca torkolatában épülő épület tervezését.

- Rőtetekre tehető levelezés, előzmények, engedélyek rögzítése után az építész-
tervező kezébe veszi az ún. helyszínrajzot, ami jelen esetben a főtér 1:500

méretű térképe, és gondolkodni kezd. Ezen a helyszínrajzon rajta vannak a környező
épületek az utakkal együtt. Be van jelölve az utak szélein a posta kábelvezetéke,
légvezetéke, a víz- és csatornahálózat, a fiitér Adriai-tenger feletti szintje (igen fontos
adat!). Jelen esetben, miután a Városi Tanács és a Tiszti Klub épületei közé épül
az új létesítmény, a fent szereplő adatokon kívül a két épület abszolút magassági
méretei, valamint a lebontásra kerülő épületek néhány jellemző mérete is szerepelnek.

Mielőtt az épület tervezése megindulhatna, természetesen el kell készíteni
a ..bontási tervdokumentációt". Ez a munka abból áll. hogy az összes ott levő épü-
letet pontosan fel kell mérni, azokról rajzokat és a bontásról költségvetést kall ké-
szíteni. Ez bizony nem kis munka, hiszen a lebontott házak kivétel nélkül nagyon
régi. elavult épületek voltak, több esetben átépítve.

Miután az épület Szolnok város főterén épül. igen fontos a homlokzati meg-
jelenés. Ahhoz, hogy homlokzatot tervezhessünk elsősorban a szerkezeti rendszer
felépítése és megtervezése, tehát az alaprijz kialakítása volt a legszükségesebb. Ez
több adottság miatt igen nehéz feladatot, jelentett: a Városi Tanács és a Tiszti Klub



A főtér és a Magyar utca torkolata. Építkezés előtti állapot.

meghatározott távolságra van egymástól és közöttük adott helyen a Magyar utca
tengelye. Ez a két részre osztott méret nagyon nehezen osztható azonos pillér-tengely
távolságokkal úgy, hogy ehhez szerkezetileg is zavarmentesen csatlakozhasson a
Magyar utca két oldali zártsorú beépítése. Anélkül, hogy elemezném ezt a két prob-
lémát, megemlítem, hogy a tervezésnek ez az alaplépése több hétig tartott.

Miután az alaprajzi rendszer az előbb említett módon tisztázást nyert, csak
akkor gondolhattunk egy-egy lakástípus részletes megtervezésére és ezzel a homlok-
zati rendszer kialakítására.

A lakásalaprajzról a későbbiekben írok, viszont közbevetően meg kell emlí-
tenem, hogy már a szerkezeti rendszer megválasztásakor be kell kapcsolni a szerke-
zetet méretező statikus mérnököt. Ezzel a lépéssel megkezdődik az építészmérnök
„karmesteri" szerepe: az ő irányítása és összefogása mellett rövidesen belép az együt-
tesbe a víz-, csatorna-, villany-, gáz-, központi fűtést tervező mérnökök sora. Csak
az ő segítségükkel tudja kialakítani a művet.

Első lépésként a homlokzat kialakítását jelöltem meg, és születéséről, kialakí-

A főtér — Magyar utca torkolata a beépítés után.



A főtér — Sólyom utca sarok az építkezés előtt.

tásáról mindeddig még semmit sem írhattam, ide-oda csapongtam. Ez nem véletlen.
Egyszerre több irányba kell gondolkodni, és azt lehet mondani, hogy minden szem-
pontot figyelembe véve, egyszerre kell mindent megoldani úgy. hogy a homlokzat-
kialakítást állandóan szem előtt tartom.

Még mindig nem az épület homlokzatáról írok, hanem ennek függvényében
az alaprajz további érlelését próbálom megvilágítani, miután a társtervezőket foko-
zatosan bevontuk a tervezésbe. A homlokzat részletes kialakítása csak a teljesen
tisztázott lakás- és üzlet-alaprajzok megtervezése után oldható meg vázlatos formá-
ban, és ehhez már szükséges a gépészeti berendezések (víz, villany, gáz, központi
fűtés stb.) meghatározása.

Az építész-tervező a kialakított szerkezeti rendszerben megtervezi az általá-
nos (legtöbb egylorma) lakás alaprajzát úgy, hogy a szobákat bútorokkal be-

rendezi. Ez a szobák hasznaihatósága, butorozhatósága miatt nagyon fontos lépés. Itt dől
el, hogy a különböző ajtók, nyílások cm-nyi pontossággal milyen távolságra kerülnek
a szoba oldalfalától, az ablak-parapet magassága hány cm a padlóvonaltól számítva.
Meghatározza az előszoba, konyha, kamra, étkezőrész, fürdőszoba, garderobe helyét
a lakás alaprajzában, majd miután ez a lakás funkciójónak megfelel, egyenként meg-
tervezi azok bútorozhatóságát, valamint a rögzíthető szerelvényeket (mosdó, fürdő-

A főtér — Sólyom utca sarok az épület felépítése után.



kád, gáztűzhely stb.), az előszobában a fali-fogas, a mérőórák, a különböző ajtók
helyét, a konyhában a beépített és mobil bútorok helyét.

Itt álljunk meg egy pillanatra! Első szempont a konyha jó használhatósága,
ami abból áll, hogy a berendezési tárgyakat olyan egymásutánban helyezi el, ahogy
azt a konyha funkciója megköveteli, vagyis hogy pl a zöldségmosás, burgonyahámo-
zás után az előkészítés, ezután a főzés, tálalás (esetleg az étkezőfülkébe át-tálalás),
majd mosogatás következzék. Ez azért szükséges, hogy a háziasszony egy helyről,
akár ülve végezze a legtöbb előkészítő és főzési munkát, s ezenkívül a különböző
munkafolyamatok (előkészítés, főzés, tálalás, mosogatás) ne keresztezzék egymás útját.

A mai fürdőszobák abban különböznek a régi tervezésű fürdőszobáktól, hogy
minimális alapterületűek. Ez így helyes. A régi nagyméretű, magas fürdőszobák csak
sok tüzelés árán kifűttíetők, s nagy méretük miatt kissé barátságtalanok. A kis alap-
területű, kis belmagasságú fürdőszobák felmelegednek a fürdőkályhából kisugárzó
hőmennyiségtől, de ez a melegmennyiség elegendő ahhoz is, hogy egy fürdésre (kádra)
való vizet is felmelegítsen. Ha gázra tervezett autogejzír szolgáltatja a meleg fürdő-
vizet, kis méretű gáz-hőkisugárzó is elegendő hőt fejleszt a helyiség bemelegítésére.
A helyiség alapterületének megtervezését a berendezési tárgyak (WC, mosdó, fürdő-
kályha, fürdőkád, mosógép) méretei és minimális mozgási helyszükséglet biztosítása
határozza meg.

Fentebb már találkoztunk egy viszonylag új kifejezéssel, mely a régi lakás-
tervezéseknél mint fogalom, mint helyiségmegnevezés nem szerepelt. Ez a garderobe.
Hogy szerepét megvilágíthassuk, megint vissza kell térnünk a múlt lakásaihoz, az
ún. hallos lakásokhoz.

Milyen tervezési megkötöttségekből szülelett a hallos lakás? Talán sokaknak
idegenül hangzik, hogy „tervezési megkötöttség", pedig így van. Gondoljunk csak
a budapesti körúti, belvárosi bérházakra! Kik építették ezeket a bérlakásokat?
Legtöbb esetben olyan háztulajdonosok, akik jó pénzért a viszonylag jól kereső pol-
gári rétegnek adták bérbe ezeket a lakásokat. (Nem azokról a lakásokról beszélek
most, amelyek hasonló szűk, benapozatlan, zárt-udvaros beépítésben, minimális alap-
lerületű, szoba-konyhás-kamrás lakások voltak magas bérért a kis jövedelemből élő
dolgozóknak, esetleg a periférián, hanem a belvárosban épülő nagyobb, reprezentatív
lakásokról.) A tervezési megkötöttségből adódó hall születése visszavezethető a telek-
spekulációra. Ha megnézzük egy ilyen körúti telek rajzát, azt látjuk, hogy rövid
utcai front és mély udvarterület a jellemzője. Nos ebből következtethetünk, hogy a
megrendelő minél több és nagyméretű lakást kért a tervezőtől, hogy a bérbeadás
minél nagyobb jövedelmet hozzon. A tervező ezt úgy oldotta meg, hogy — ellentétben
a mai két traktusos alaprajzokkal — három traktusos lakásokat tervezett. Az első
(utca felé eső) traktusba a szobákat tervezte, a harmadik (sötét. b?napozatlan, udvar
felé eső) traktusba a konyhát, kamrát, előszobát, WC-t, s a középen maradó sötét,
fzellőzetlen, megvilágítatlan (második) traktusba a hall és a fürdőszoba került. Ebből
az következik, hogy a szellőzetlen, sötét haliból ajtók nyíltak a szobákba, fürdő-
szobába, konyhába, esetleg a cselédszobába, s így alig, vagy egyáltalán nem maradt
a kis alapterületű helyiségben a bútorok számára hely. Legfeljebb egy ülőgarnitúra'
lehetett elhelyezni a középen, de különben a helyiség kizárólag közlekedés célját
szolgálta.

Ez a három traktusos szerkezet a mai két traktusos szerkezethez viszonyítva
nagyon drága. Az Építésügyi Minisztérium 1960-ban meg is tiltotta a hallos laká-
sok tervezését.

Az előbb említettem, hogy a hall tulajdonképpen közlekedő helyiség szerepét
tölti be egy nagy lakásban, vagyis lehetőség nyílott arra, hogy 3—4 szobás lakásnak
lehetőleg minden lakóhelyisége és fürdőszobája erről az egy helyről megközelíthető
legyen.

A mai lakások 2, esetleg 3 szobával épülnek Középső traktus a gazdaságos ter-
vezésből kifolyólag nincs, tehát nincs sötét, szellőzetlen, bútorozhatatlan közlekedő
helyiség (hall) sem. Meg kellett találni a módot arra, hogy ún. „zsákszobákat" ne
tervezzünk. (.Zsákszoba" a hálószoba, mely a nappali szobából nyílik, s ahonnar
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sehová sem lehet átmenni.) Az egyik megoldási mód az, hogy a hálószobából esetleg
ajtót nyitok a fürdőszobába, de ez nem a legkellemesebb, mert kis lakásoknál a WC
is a fürdőszobában van. A másik megoldás az. hogy a lakás centrumában minimális
alapterülettel, beépített szekrénnyel a nappali szoba, hálószoba, fürdőszoba, konyha
közé kis közlekedő helyiséget tervezek, ahol vetkőzni is lehet, s a lakásban fel-
lelhető lim-lomot, ruhákat a beépített szekrényben elhelyezhetem. Tökéletesen meg-
oldja a lakásban a .,körforgalmat", megszünteti a zsákszobát. A hálószobába közle-
kedni nemcsak a nappali szobából lehet.

Francia előképeket is láttunk, de ott más alaprajzi felépítettségű egy lakás.
Igen kivonatos és vázlatos az előbbi ismertetés az alaprajzok tervezésével kap-

csolatban, mert a valóságban igen sokrétű a munka, hiszen állandó szoros kap-
csolatot kell fenntartani a gépészeti munkákat tervezőkkel a különböző szerelvények
és csővezetékek, kábelek (telefon, bergmancső) elhelyezése miatt.

JyJ iután az épület teljes alaprajza így kialakult (értem ezen az üzlethelyisé-
geket a raktárakkal, az eszpresszó-cukrászdát a raktárakkal stb.), akkor

kezdem csak érlelni azt a vázlatos elgondolást, ami a homlokzat és épület-tömeg
kialakítását teszi lehetővé. Már az alaprajz tervezésénél megszületik a tervező lelki
szemei előtt az épület homlokzata, erről kisebb vázlatokat készít, de a részletek fino-
mítása, az igazi homlokzattervezés most kezdődik.

A tervezés komplex voltára jellemző, hogy az így kialakítható homlokzat sok
esetben visszahat az alaprajzra, sőt a szerkezeti kialakításra is. Ebben az esetben a
tervező építész módosítja az eddig megtervezett alaprajzot, esetleg a statikus mérnök
bevonásával a vasbeton szerkezeti rendszert, és azt lehet mondani, hogy majdnem
elölről kezdi új elgondolásokkal az egész tervezési menetet.

Ha az épület homlokzatának tervezéséről beszélünk, meg kell említenem, hogy
már a tervezés megkezdésének pillanatában el kell dönteni annak milyenségét. Ez nem
egyszerű feladat, amit az is bizonyít, hogy építészeink mai legnagyobb vitaanyaga
és problémája a homlokzattervezés.

így volt ez a főtéri 100 lakás esetéber, is. Voltak olyan javaslatok, hogy a fő-
téren lévő hangsúlyos épületek homlokzati stílusát kövessük, és építsünk hasonlót,
mint a múzeum és könyvtár, vagy a Városi Tanács épülete. Vitába kellett szállnunk
ezzel a javaslattal, mert ma, a XX. században nemcsak az új szerkezeteket, új alap-
rajzi megoldásokat, új anyagokat kötelességünk megmutatni, hanem ennek egyenes
következményeképpen újszerű, modern homlokzattal kell ellátnunk épületeinket.

Ha követni próbáljuk az építészettörténet egyes periódusait a különböző korok-
ban, láthatjuk, hogy az épület minden esetben hű kifejezője annak a kornak, annak
a társadalmi rendnek, amelyben épült. Emellett az építésznek feladata megmutatni
azt is az épület homlokzatán, hogy az épület milyen rendeltetésű (iskola, kórház,
lakóház, mezőgazdasági jellegű épület, sportlétesítmény stb.).

Ebben az esetben lakóház homlokzatáról van szó, tehát beszéljünk arról, hogy
n különböző korok lakóház-homlokzatai mit tükröznek. Ez a téma természetesen egy
külön tanulmány tárgyát is képezhetné, hiszen az egyes korok lakóházépítkezéseiről
könyvet is lehetne írni. Tulajdonképpen osztályozhatnánk korok (stílusok) és éghaj-
lati zónák szerint, de a kettő mégsem választható el teljesen.

pja stílus szerint nézzük, igen érdekes jelenség a régi római lakóháztípus,
az ún. „peristil-udvaros" lakóház, ami olyanforma képet mutatott, hogy

a lakás (egyszintes) egy zárt udvar köré van csoportosítva, és minden nyílása e köré
a zárt udvar köré nyílik, amelyen egy oszlopsoros tornác is körbefut. A homlok-
zaton az utca felé csak kapubejárat van. így tehát az utcán ablakok nem voltak.

Maradjunk Itáliában, és ugorjunk az időben! Nézzük meg a reneszánsz palo-
tákat! Hatalmas, kultúrált homlokzati kialakítással tervezett „lakóházak" ezek, me-

A Magyar utcai lakóépület egyik általános lakás-alaprajza.
1. előszoba, 2. konyha, 3. kamra, 4. nappali-bővület, 5. nappali szoba, 6. hálószoba.

7. fürdőszoba, 8. garderobe, 9. erkély (loggia), 10. függőfolyosó.







Nappali szoba belső elrendezése a Magyar utcai lakásban.

lyekben a képzőművészeti alkotások nemcsak a termekben kapnak helyet, hanem
a homlokzaton is megjelennek. Rusztikus falfelületek, lizénák, ablakok feletti tym-
panonok, kőpárkányok hirdették az építtető gazdagságát. Hatalmas belmagasságú
termek, széles folyosók a jellemzői (pl. Strozzi palota). A földszinti ablakok viszont
kisméretűek, igen magasan elhelyezve, ráccsal ellátva az esetleges támadások fel-
fogására.

Ha tovább nézzük az olasz barokk művészet remekeit, azt látjuk, hogy a mjz-
galmasság — mely az alaprajzokon is meglátszik — teljesen elborítja a homlok-
zatokat. Különböző voluták, íves záródású párkányok, puttó-szobrocskák, íves vonal-
vezetésű erkélykorlátok a jellemzői a barokk lakóházak homlokzatainak.

Ha tovább nézzük a díszítő elemek elburjánzását, igen sok érdekes példát
látunk a francia rokokó, a copf stílus területén, ahol már túlzásba vitt, sok helyen
eklektikus díszítések szinte zavarták az épület igazi jellegének kifejezését. Megtévesz-
tőén hatottak.

Nem kívánom tovább elemezni ezt a kérdést sem a monumentalitásra törekvő
klasszicista, sem a romantikus stílus, sem a többi meg nem nevezett irányzat eseté-
ben, hiszen az eddig felsoroltak esetéből is kiderül, hogy a különböző korok mennyire
másféleképpen építették meg (lakó) épületeiket.

Szeretnék azonban rávilágítani arra is, hogy egy épület külső megjelenésére
mennyire rányomja bélyegét a táji 'jelleg és az éghajlat.

A Sólyom utcai lakóépület egyik általános lakás-alaprajza.
1. előszoba, 2 .konyha, 3. étkező fülke, 4. garderobe, 5. fürdőszoba, 6. kamra, 7. WC,

8. hálószoba, 9. nappali szoba, 10. erkély, 11. mérőfülke.



Megint csak maradjunk Itáliában, és hasonlítsuk össze Németországgal! Mint
tudjuk, Olaszországban nincs tél, viszonylag kevés a csapadék, sok az erősen nap-
sütéses idő. Nos, hogyan látszik meg ez a jelleg, adottság az épületek homlokzatain?

Igen sok a lapostetős épület, hiszen nem sok csapadékot kell a tetőről elvezetni,
és az ablaknyílások a molsg távoltartása miatt a lehető legkisebb méretűek.

Sólyom utcai lakás: konyha és étkezőfülke.

Németországban (de Svédországban. Angliában, stb. is) viszont már másforma
a kép. Magas, oromfalas, cseréptetős épületek készülnek, hogy a bő csapadékmennyi-í
séget a lehető legrövidebb idő alatt elvezessék az épületről. A viszonylag kevesebb
napsütés miatt sokkal nagyobbméretű ablaknyílásokat terveznek, mint déli szomszé-
daik, hogy a lakásaik napfényesek legyenek.

Nos, ilyen kitérő után beszélnünk kell a modern építészetről is pár szót, hiszen
— az előbb felsoroltak alapján — vázl&tos képet nyertünk a különböző korok épí-
tészetéről.

Láttuk, hogy minden kor sajátossága tükröződik az építőművészetben is. A XX.
században már más emberek élnek, más az életmódjuk, a felfogásuk az életről, má-
sok az igényeik is. Ha pl. a lechnika hatalmas fejlődését nézzük, láthatjuk, hogy
viszonylag igen rövid idő alatt hatalmas fejlődés, előrehaladás a jellemzője ennek
a századnak. így van ez az építészetben is.

Ma már nem építünk lakóházainkra tympanonos díszkapukat, ablakokat, hatal-
mas oszloprendeket, mert nem az a célunk, hogy lakóházi mivoltukat és a kort, mely-
ben épülnek, megtagadva azt hirdessék, ami nem a valóság. Nem rakunk az épüle-
tekre tornyokat, Manzárd-tetőket sem, hiszen ez sem a mai valóság.

Elvünk a homlokzat tervezésénél az, hogy fejezze ki a lakóház rendeltetését
és tartalmát. Nem tagadjuk le az épülei szerkezetét sem, hiszen maga a szerkezeti
rendszer megjelenése a homlokzaton lehet igen szép díszítő elem. Nem szükséges
az ablakainkat tagozatos keretekkel. íves lezárásokkal „gazdagítanunk", hiszen ez
sokba kerül, s ma már nem fejezi ki törekvéseinket. Legyen az épület homlokzata
hangulatos, színes, fejezze ki az épület belső tartalmát, tehát azt, hogy az emeleten
lakások vannak, a földszinten üzletek, vendéglátóipari létesítmények.

^ főtéri épületek homlokzatainak megtervezésénél a gazdaságosság szem előtt
tartása mellett ezek a szempontok irányították elgondolásainkat. Ha meg-

nézzük a képeket — pl. a Magyar utca torkolatában épülő lakóháznál —, tisztán lát-
hatjuk a szerkezetet: megjelenik az épület homlokzatán. Jól lehet látni az emeletek
födéméit, az egyes lakásokat elválasztó vasbeton-pillér rasztereket. Ezzel a hálós
rendszerrel minden lakást megmutatunk kifelé.

A homlokzaton megjelenő sok téglalap alakú egység, amelyet a szerkezeti rend-
szer „megmutatása" hoz létre, tulajdonképpen tükrözi kifelé magát a lakást is.
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A nagy üvegablak beíelé a zárt erkély felé 45°-os szögben megtörik, és nagy meg-
világítási felületet biztosít a legjobban kihasznált helyiségnek, a nappali szobának.
A hálószoba ablaka sokkal kisebb, és magasan van elhelyezve, részben azért, mert
a hálószobában nem is szükséges olyan nagymértékű bevilágitás, mint a nappaliban,
részben azért, hogy esetleg ágyat is lehessen elhelyezni az ablak alatt, és a magasra
feltolt ablak miatt a zárt erkély is sokkal jobban kihasználható. Az erkélykorlátokra
igen nagyméretű virágvályukat terveztünk, hogy a természetet ezzel is közelebb vi-
gyük a lakáshoz.

Ilyen egységek sokaságából tevődik össze a homlokzat emeleti része, amely
híven tükrözi azt, hogy az épületnek ezen a részén belülről, a homlokzati fal mögött
lakésok vannak.

A földszint már teljesen más képet mutat. Szintén a mögötte meghúzódó helyi-
ségek rendeltetését tükrözi. Az üvegfal, kirakatfal nem lakásokat, hanem üzleteket,
vendéglátóipari egységeket takar.

Pontosan ezt a homlokzattervezési elvet követtük a Magyar utcai fronton és
a főtér másik oldalán épülő Sólyom, utcai lakóház homlokzatainál is.

A tervező építész feladata itt olyan harmonikus összhangot teremteni a hom-
lokzati felületen, a különböző rendeltetésű szintek összehangolása után, hogy építész-
esztétikailag elfogadható legyen.

Nem lenne teljes a kép, ha nem említeném meg, mennyire megköti kezünket
a tervezési norma. A tervezési előírások négyzetcentiméternyi pontossággal előírjak
a konyha, szoba, fürdőszoba, előszoba, folyosó, lépcsőház, kerékpártároló stb. mére-
teit, s ezeket nem szabad túlhaladni. Ez a tervezési norma meghatározza, hogy egy
nappali szoba vagy hálószoba milyen méretű legyen. Előfordul, hogy a beköltöző
lakók szidják a tervező építészt, mert „kicsire szabta" a nappali szobát, a hálót, a
íürdőszobát, vagy esetleg a konyhát is.

Ha egy kicsit tüzetesen megvizsgáljuk a kérdést, észrevesszük, hogy tulajdon-
képpen nem is kicsik a szobák, ha megfelelő méretű, a mai lakásokhoz méretezett
és tervezett bútorokat helyezünk el bennük. A lakásban van pl. beépített szekrény,
ami szükségtelenné teszi 2—3 szekrény elhelyezését egy lakásban.

Nem feladatom, hogy a lakások megfelelő, használható, praktikus, modern
bútorairól, vagy azok elhelyezéséről írjak, hiszen ez a téma is több oldalt követelne,
de feltétlenül helyesnek tartom a kis belmagasságú, a méretezett lakások terveit,
hiszen a forgalomba kerülő bútorok lassan kiszorítják a régies, nagyméretű, nem
mindig célszerű bútorokat.

Mint láthattuk, igen sokrétű feladat a tervezési munka, hiszen úgyszólván egy-
szerre kell gondolni mindenre, irányítani kell a társtervezőket, meg kell oldani az
üzletek, éttermek, eszpresszó stb. enteriőrjeit, meg kell tervezni az ablakok, ajtók
szerkezeteit az asztalosnak, a különböző rácsokat, vasmunkákat a lakatosnak, bádo-
gozási munkákat a bádogosnak, s így sorolhatnám még legalább 25—30 szakipari
munka terveit, amelyeket pontosan, részletesen meg kell tervezni, le kell rajzolni.

Cajnos, annak ellenére, hogy igen röviden szerettem volna megközelítőleg
hű képet rajzolni az építészeti tervezésről, úgy érzem, sokkal adós marad-

tam. Van egy igaz, sokat érő mondás, hogy az építész nem beszél, nem ír, hanem
rajzol és tervez. Miután nem érzem magamat írónak, hanem építésznek, úgy gondo-
lom, hogy a közölt rajzok és képek talán többet elmondanak az épületről, mint én
ezen a pár oldalon.

Kovács József


