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Somogyi Krisztino

elen kritika tárgya annyira racionális,
sallangoktól mentes alkotás, hogy ez az
irásra is kihat: akarva-akaratlanul je'lzó-

ket dobálna ki az ember, tómondatokra
törekedne, le kívánja csupaszitani mon-

dandóját. Míg egyszer csak összetetté válnak a

kérdések, az értelmezések különbözó kontexttts-
ban másképpen nrutatják magukat. Hiába min-
den: az építészeti nyelv tisztasága és a világ ös-
szetettsége egyszerre van jelen.
Kezdjük a tényekkel: Balatonlellén elkészült egr
új üdülótelep, amely sikerrel debütált,
Az építtetó, a CIB Leasing elégedett, hiszetr a

külföldön nreghirdetett apartmanok szinte azotr-
nal elkeltek. A magyar hajóstársadalom is bol-
dog: az elsó rendezvényekre meghivott hajóttt-
lajdonosok úgy érezték, olyan új kikötó és klub-
ház került átadásra, ahol magas színvonalon él-
hetik közösségi életüket. Az építészszakma is
büszke lehet, Borsay Attila és kollégái olyan
épületegyüttest terveztek, amely mind szelIenri-
ségében, mind fizikai valóságában teljes mérték-
ben kompatibilis az európai szinvonallal.
A telep tulajdonképpen egy lakópark, amely
három elemből á1l. Az trtcáról szinte csak egy
ötszintes, száz nréter hosszan elnyúló fóépü-
let látszik egy ósfás e]ókertben. Ez aház nem,
csak a látványt zárja le, zajvédó falként az ut-
ca túlolda]án futó vonattól is védettséget ad. Az
épület két helyen áttört: aZ átlátást, átjárást eg_\

lával burkolt sétány biztositja, anrely lendüle-
tesen fut ki egészen a partig. Ahogyan elha-
ladunk a fóépület alatt, 17 vörös kubusból ál-
ló telep tűnik eló. A dia$onális sorokba rende-
zett villák mindegyike öt lakást fogad ntagába.
A BL Yachtklub pedig a területhez balról csat-
lakozik: ez az épület anyaghasználatával emel-
kedik ki a többi ház közül, s válik egyfajta ran-
gosabb helyzetben lévó, kvázi középiiletté a te-
rületen.
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A képlet tiszta, jól olvasható. Ez a következetes
fogalmazásmód komoly érték. Nagy hiány mu-
tatkozik belőle fóleg Magyarországon, ahol jól
érzékelhetó az évtizedek óta tartó ízlés és érték
bizonytalanság. A déIi part is kakofón világ:
nincs itt olyan építészeti kánon, amelyhez kap-
csolódni volna szükséges. Egy ilyen kontex-
tusban tényleg megnyugtató az a biztos rend,
amely a telepen látható. A kubusok elforgatá-
sa például nemcsak azt szolgálja, hogy minden
nappaliból rálátás nyíljon a tóra, de így a dé-
li homlokzatok zártabbak, a naptól védettebbek
is. Ennek következménye, hogy a tó felé plaszti-
kus a megjelenés: erkélyek, teraszok, visszaugra-
tások mozdítják meg a látványt, a fóépület feló-
li hátsó kompoziciók viszont sikszerúek. A pénz
eloszlásában is pontosan látható, hogy mi volt az
építészek értékpreferenciája. A lépcsóházak pél-
dául kissé szellósek. A villák hátsó perforált o|-

dalfala nem véd a hidegtól, a befújó széltól; az
épületek azonban jellemző módon a nyári idó-
szakban élnek majd igazán, igy luxus lett vol-
na a közlekedók fútése, védelme. Ezzel szemben
a Magyarországon még kevéssé elterjedt, távol-
ró1 is vezérelhetó, sugárzó mennyezeti hútés-fú-
tésrendszer minden lakás természetes tartozéka.
A tiszta fogalmazásnak számos következménye
van: az épületek kompaktságának egyik legfon-
tosabb hozadéka, hogy az elöírtná] kisebb (tZolo)

beépítéssel oldották meg a feladatot a tervezók.
A beruházó, név szerint Nagyné Vas Eva szem-
léletét viszont az dicséri, hogy ennek tudatában
nem akart újabb négyzetmétereket kizsigerelni a

területból.
Ebben a logikus világban a szépség a már em-
litett rendezettségból és a pontosan artikulált
lunkcióból adódik elsóként. Nem nehéz ebben
ielfedezni a modernizmus szellemiségét. Az épü-
letek megjelenése is egyértelműen a harmincas
évek villa- és üdülőépítészetével tart közeli ro-
konságot, és persze utal a 60-as években elké-
szült balatoni kikötókre is. Ráadásul a területen
elózménye is volt a modernizmusnak, hiszen a

park közepén Hidasi Lajos 193B-ban tervezett,
középfolyosós, modern üdülóje állt.
A fóépület és a villák kialakításához képest, a
kikötóépület látványa és szerkesztése sokkal erő-
sebben kötódik a mához. Az igen sokféle funk-
ció (squashpálya, medencék, szaunák, edzóterem,
öltözók, bár, kikötői személyzeti szobák) ellené-
re a forma itt is végtelenül egyszerú: egy külsó
parkolót kialakitó L alak. A legérdekesebb megol-
dás az épület fa]ának szerepe és kialakítása. El-
sőként is a falak valahogyan puhának túnnek.
Talán mert a zöld üvegpane]ek belülról festettek
(Emalit), az egész felületnek mélysége lesz. Ráa-
dásul a burkolatban tükrözódik a külvilág. A fú
és a víz színéhez hasonlítható felület érdekes je-
lenlétet ad a kikötóépületnek: inkább igaz, hogy
környezetében fel akar oldódni, mintsem a víz-
ról messziról is feltűnó ikonként akarjelen lenni.
Inkább reflektál a helyzetre, mintsem uralja azt.
Másik fontos tény, hogy a klubház megfolmálá-
sa valójában a belső térból komponált. A balato-
ni oldalon sorakozó terek igen sok félék, egy ki-
látóként is felfogható loggia és a panoráma fe-
lé teljes méretében átlátszó fürdó (impozáns kö-
zösségi hely) is van ott. Ezeket a tereket határol-
ja, ha akarjuk, összefogja az épület külsó burka.
Borsay ementáli sajthoz hasonlítja a szerkesztés
elvét, számomra olyan volt a hatás, mintha nyi-
tott, vizuáIisan nyitott és teljesen zárt tereket
tartana egybe egy külsó héj. Mindez az éjsza-
kai megvilágításbanjól olvasható: sötét és fény-
1ó terek érdekesen komponálják át a már említett
egyszerú befoglaló formát,
Az épitészeti nyelv alkalmazása nemcsak pontos,
de a látogató számára is jól értelmezhetó. Es még-
sem tudok maradéktalanul lelkes lenni. Es kere-
sem magamban a választ, hogy miért? Talán nem
is az építészeti múvel van bajom, hanem valójá-
ban azzal a világgal, amelynek egy ilyen lakó-
park a következménye. Számomra felfoghatatlan
például, hogy miért elóny, ha egy nyaraló éppen
úgy néz ki, mintha a világon bárhol, akárhol le-
hetne. Kommunikációs szempontbó1 a moderniz-

1. 17 db villa, egy hosszú
oportmonhóz és egy
L olokú kikötőépület
olkotjo o telepet

2. A villók bolotoni, ozoz
észok i, togol t homl okzoto

3. A főépület olott ótholadva
fóvol burkolt út fut kí o
porti g

4. A BL Yochtklub egyik fő
I ótv ónyossógo a Bal otonr o
ponoromós fürdó

5. A főépület egy
ősfds előkertben dll

6. A villók metszetei

35



Generá |tervező:
MO0,/ Építészmúterem

Felelős tervezö:
Borsay Attila
Építész tervezók:
A|mer Orsolya, Borsay Attila,
Borsos MeIinda,
Bódi lmre, Erdélyi Linda,
Klimaj Lívia, Schiller Adám,
Szoko|yai Gábor (MCXV|)

Belsóépítész tervezók:
Fü|öp Veronika,
Szokolyai Gábor,
Tárcza Edina

Statika: Surányi György,
Zajzon )udit (M.P|an Kft.)

Épúletgépészet:
Detre Zsolt (Detre Bt.)

Épü |etvilla mosság:
kovács zsuzsanna
(|nter Ház Tech Mérnökiroda)

Kerttervezés: BaIogh Andrea,
Majoros Csaba (+D)

Ép ü letszerkezete k:

Handa Péter (Stratus project)

Beruházó: ClB Leasing Rt.
(Naqyne Vas Eva)

Proje ktmenedzser:
Zórándy MikIós (SiteArt)

Bonyo|ító: Sziláqyi lstván

GenerálkiviteIezó:
Grabarics Kft. (Kertai Csaba)
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mus perszejó választás, hiszen olyan nemzetközi
nyelv ez, amelyet mindenhol egyformán értenek
- így nézve azonban stilus, avagy vegytiszta esz-
tétizálás is persze. Az is evidens, hogy a külföl-
di vendéget megnyugtatja, ha kényelme egy csep-
pet sem csorbul, ha ugyanazt kapja, amit otthon
megszokott, csak hát nem éppen azért utazunk
el, hogy valami mással találkozzunk? Mi értel-
me eljönni a Balatonhoz, ha az ember egy minden
szempontból urbánus telepre érkezik? A legna-
gyobb kérdójel bennem a villák tetején lévó ha-
talmas tetóteraszokkal szemben van: a nyári hó-
ségben, amikor a diófa árnyékában is csak úgy
pilled az ember, ez a tér szerintem használhatat-

lan. A felmelegedett felület talán éjszaka sem húl
le annyira, hogy ott mulatni lenne érdemes. Fel-
tételezem, hogy a tetóterasz értéknöveló elem,

marketingszempontból elvárás. Az eladhatóság
valósága. Csak hát a nyári melegben egy másfajta
valóság is jelentkezik, amely kegyetlenül felper-
zseli a brosúrákban olyjól mutató látványt.
Szintén kérdés, hogy mennyire exkluzív való-
jában ez a telep. Árfekvésében és minóségében
persze biztos, de az exkluzivitás, úgy is, mint a

kiváltságosoknak jutó ritkaság olyan helyzetek-
re utal, amely kiemel a hétköznapokból. Az igazi
luxus az, amiból éppen kevés mutatkozik a vi-
lágban: ma autentikus élményból, a karakteres-
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l. A kikötőépület oloprojzo

2. AYochtklub bolotoni
homlokzoto hattérben o ví lloépületekkel

3, Csomópont

4. A Yochtklub éjszokoi
megv i l ógí tósbon mutatj o
i gozó n sze r k esztésé ne k e lv ét

5. A Kikötőépület küIön ís
megközelithető, ezért o vendégek részére
külön porkoló került kiolokítósro

6. Belső és küIső tér optikoi kopcsolódóso
mínden szükséges helyen adottsóg

ból, az egyediből, a természetes helyzetekből van
hiány. igy nézve ami Lellén épült, az nem exk-
luzív nyaraló, hanem színvonalas é]etmód fran-
chise. A jövó szempontjából (a megfelelés he-

lyett), fontosabb lenne azt megérteni és megmu-

tatni, hogy egy hely milyen sajátosságokkal, és

ebból adódóan, milyen szépségekkel bír. A Bala-
tonnak talán még Vannak tartalékai: a turizmus
giccsiparától, a nosztalgiázástól, de az egyen
nemzetközi stílustÓl is távo] létezhet még olyan
elképzelés, amely karakteresebben fo$almaz. Eló
építészeti tradíció hiányában kapaszkodónak ta-
lán ott a táj és az éghajlat, Tartaléknak az alko-
tóknak azon tehetsége, amely az elvárásokon túl
a valóság szigorú mátrixában is talál szabad utat

a múvészi megfogalmazás felé.

Amit Lellén láttam, abban tehát az alkotók mú-
r,észi sajátosságát hiányolom. Ennek ellenére

szép emlékként maradt meg bennem a telep.

Amikor ott jártam, Ósz vo]t és esett az esó. Mond-
hatnánk, a Balatonnál ez undok idó. Még is, jó
volt, ahogyan a szél befújta a leveleket aházak
közé, ahogy esófüggönyön kellett átmenni a

vizes füvön. Örültem, hogy a természet így érez-

tette jelenlétét. A legszebb látványok ebben az
egymásra hatásban voltak megfigyelhetók. Igy

tetszett, ahogyan a tér egyre inkább kinyilik a

tó felé: egy hatalmas térfaltól elindulva, a sétá-

lás során összezáródó és kinyíló villák sora mel-

lett elhaladva végül feltárul a túlpart és a Bala-
ton. Epület és természet kapcsolódásának leg-
szebb momentuma az elókertben volt me$éIhe-

tó számomra. Ahogyan a part felól kifele vonul-
tunk a főépüIet alatt, hirtelen előtúntek a hatal-
nrasra nőtt fák. Először, mint megannyi oszlop
látszottak a lyukon át, aztán kopasz törzsüket
követve hosszan néztem fellelé. Önmagában is

nagy hatása lehet ezeknek a fenyóknek. Függó-
leges ritmusuk és égbe törö magasságuk szépsé-
gét azonban az adta, hogy együtt látszottak a

mögöttük vízszintes irányban hosszan elterüló
házza|. Kontrasztjukban volt valami fenséges,

valami eró. És élménynek ez sem kevés.
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