
Vissza és el re

Az AnyAgválAsztás egyszerre hálás és hálátlAn felAdAtA  

Az építésznek. hálás, hiszen áltAlA rögvest egy folyAmAt, 

egy hAgyomány részévé válik, Amely nem csupán 

meghAtároz, hAnem támpontot, sok esetben biztonságot 

is Ad. és hálátlAn, hiszen épp Az említett hAgyomány tud 

korlátozó erejû lenni, Amely öntudAtlAnul is befolyásoló 

erõvel bír. különösen igAz ez A téglAépítészetre, Amelyrõl 

tAlán nem túlzás Azt állítAni, hogy újrA reneszánszát éli.
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ház téglából
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A fatörzs-oszlopok a természet harmóniáját hivatottak megjeleníteni

A tégla domináns módon határozza meg az épületet

A folyamat már csak azért is kedvezõ, hiszen 
éppen a tégla nagymértékû használata miatt 
megfigyelhetõ egyfajta hangsúlyeltolódás,  
az anyag önmagában már nem képes eszté-
tikai értéket megteremteni, ha nincs mellette  
egy kiforrott építészeti koncepció. A tég-
la nem cél tehát, csupán eszköz. A tenden-
cia azért is üdvözölhetõ, mivel a minõség irá-
nyába tolja el a megépülõ házakat. Kettõs 
irányvonal rajzolódik ki egy téglaépület ese-
tében: egy visszafelé mutató, amely a hagyo-
mányhoz vezet, valamint egy elõre irányuló,  
amely az építészetben, a házban rejlõ po- 
tenciális minõség jövõbeli megvalósulását 
elõlegzi meg. A „valahonnan jövök, vala-
hová megyek” kettõsségében bomlik ki a ház 
értelmezése.

A kolozsvári Tektum Arhitectura&Arta  
háza jól látható módon reflektál az elõbb 
említett jelenségre, és tudatában van annak, 
hogy a téglaház milyen építészeti kihíváso-
kat és buktatókat rejt magában. Nevezhet-
nénk egyfajta szintézisteremtõ szándéknak 
is azt az alapelgondolást, amely egyszerre  
megõrzi és felõrli a múltat; anyaghasz-
nálat, szerkezet és formavilág feszül egy-
másnak. Természetesen nem térhetünk ki 
a tégla kérdésköre elõl, hiszen az épü-
let egyik alapelemérõl van szó amellett, 
hogy az elsõdleges dinamizmus rögvest  
az anyagban is megjelenik. A tégla, ame-
lyet használtak ugyanis szabálytalanságával  
a kézzel készített téglák hagyományához 

A ház erÉnye, hogy Az Épület nem imitáció, nem rÉgi korok gondolkodáSmenteS továbbÉltetÉSe,  
hAnem A múlttAl vAló párbeSzÉdkÉpeSSÉg megteremtÉSe.
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nyúlik vissza, és izgalmas textúrát kölcsönöz  
az épületnek. Az alapvetõen lineáris architek-
túra rögvest fel is bomlik, és a tégla felületé-
nek hullámzásában oldódik fel. Nem véletlen 
tehát az anyag megválasztása, mint ahogy 
nem véletlen a tégla mellett a fa erõteljes sze-
repeltetése sem. Elég megfigyelni a terasz 
tetejének tartóoszlopait, amelyek lekezelt, 
de természetes formavilágukban meghagyott 
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fatörzsek, a ház belsõ terében megjelenõ lát-
szó fagerendákat. A hagyománnyal, a népi 
kultúrával, építészettel való kapcsolat jól lát-
ható. A ház erénye, hogy az épület nem imi-
táció, nem régi korok gondolkodásmentes 
továbbéltetése, hanem kiváló példa a múlt-
tal való párbeszédképesség megteremté- 
sére. Az anyaghasználat jellegzetességei  
a nagy belmagasságú belsõ terekben, a tetõ-

Letisztult, nagy belmagasságú belsõ terek

A gerendák organikus folytatásai a terasz faoszlopainak
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K  KöVön

“elmentem A kõsziklához, / ráhullAttAm könnyemet. 

/ szólt A sziklA: / én is égek, szenvedek! / ó, szólt  

A sziklA: / én is égek, szenvedek!” – Weöres sándor 

A kõ és Az ember címû versének részlete érzékenyen  

mutAtjA be, hogy ember és természet milyen közeli 

viszonybAn lehetnek. Akár Az ember, A sziklA is képes 

ArrA, hogy kAröltve szenvedjen.

Családi ház Kolozsváron
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szerkezet megtört lejtésében ellenpontozód-
nak. A ház dinamikája ebben a kettõs irány-
vonalban jön létre, és ez tükrözõdik a belsõ 
enteriõrben is. A téglafelületek nem csupán  
a külsõ homlokzaton, hanem a belsõ térben 
is helyet kapnak. A Tektum által tervezett ház 
jó példája annak, hogy hogyan lehetséges  
a múlt építészeti minõségét integratív módon 
beemelni egy kortárs épület kereteibe.

lásd még: 
Téglaépítészet Magyarországon I-II. 
octogon könyvek 2-3.
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A kõ – az esetlegesség esztétikája. Nem  
a megmunkáltság, a tökéletesre csiszoltság,  
hanem a természetesség, ember és termé-
szet eredendõ harmóniája rezonál ben-
ne. A jelenkorban egyszerre mûködik  
a végletetig való kidolgozottság elvárá-
sa, és az ezzel párhuzamosan megjelenõ,  
az anyag eredendõ formáját preferáló érték-
rend. A Kolozsvár közelében 2010-ben  
felépült családi ház megrendelõje egy 
olyan fiatal pár volt, akik számára a termé-
szetközeliség fontos szempont volt. A telek- 
választás is ennek szellemében történt, hiszen 
maga a terület már erdõszélen fekszik,  
egy-két évtizeddel ezelõtt még közkedvelt 
kirándulóhely volt. A Tektum Arhitectura&Arta 
iroda  ide tervezte azt a családi házat, amely 
a természettel való szimbiotikus viszonyt hiva-
tott létrehozni és táplálni. 

A domboldalban elhelyezkedõ épület eleve 
izgalmas tömegkezelést hoz létre: az egyes 

funkciók nem válnak el hermetikusan egymás-
tól, hanem a külsõ homlokzaton is megjele-
nítve, szinte indaszerûen átfonják egymást. 
Anyaghasználatában a kõ dominanciája jel-
lemzi az épületet, ez egészül ki téglával,  
illetve fával, mindhárom anyag egyértel-
mûen megtalálható a természetben. Víz-
parti séták izgalmas élménye, ha az ember 
olyan érdekes, a természet által megmunkált  
követ talál, amelynek kapcsán újfent rácso-
dálkozik a natúra alkotó erejére. Hasonló  
hatást ér el a külsõ homlokzat kõborítása, 
amely az épített helyett a talált tárgy érze-
tét kelti, társalkotóként jelenítve meg ezáltal  
a természetet. Nem egy homogén felület, 
hanem a különféle színû és formájú kövek 
heterogén játéka. Az  ember, aki nem uralja 
a természetet, hanem kapcsolatra, diskurzus-
ra lép vele – alázatos odafordulás ez a vilá-
gunkhoz, és ez valamiképp a ház felszínére 
is kivetül. 
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A környezet iránt FelelõS, A termÉSzetet nem kizSákmányolni AkAró,  
hAnem AzzAl párbeSzÉdet kereSõ gondolkodáS nÉlkül FelelõS ÉpítÉSzet, 

ÉletFormA nem jöhet lÉtre.

A térszervezés fõ jellegzetessége, hogy 
ugyan megteremti a nappali és privát élettér 
kettõsségét, mindamellett a szociális terek nin-
csenek külön funkciókra választva, a nappali  
és a konyha egybenyitva helyezkednek el, és 
ez a táguló térszervezés folytatódik egy déli 
fekvésû fedett teraszban, amely a natúrával 
fizikai kontaktust is teremt. Akarhat-e többet 
egy természetszeretõ ember annál, mint hogy 
a háza erdõbe vezet? 

A Föld lakossága nemrég átlépte a 7 mil-
liárd fõt, amely szám egyre inkább figyel-
meztet minket, hogy a környezet iránt felelõs, 
a természetet nem kizsákmányolni akaró, 
hanem azzal párbeszédet keresõ gondolko-
dás nélkül felelõs építészet, életforma nem 
jöhet létre. A Tektum építésziroda ebben   
a szemléletmódban is jó utat képvisel, hiszen 
több munkájuk is szoros kapcsolatot ápol  
a natúrával. A családi házuk szó szerint abla-
kot nyit a természetre; a ház horizontális nyí-
lászárói azt a célt szolgálják, hogy lakói 
minél könyebben teremthessenek kapcsola-
tot az erdõvel, és igaz az építészeti szemléle-
tükre is. Kõ kövön – marad, vagy nem marad, 
nem kisebb a tét...
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A szintkülönbség a ház lejtését is meghatározza

A horizontálisan elnyújtott nyílászáró nagy rálátást biztosít a természetre

lásd még: 
Interjú az építészekkel octogon 
2011/4.


