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Generáltervező: MCXVI Epítészműterem
Felelős tervező: Borsay Atti]a - MCXV|

Építész tervezók: Almer Orso|ya, Borsay Attila,

Borsos Me|inda, Bódi Imre, Erdé|yi [inda, K|imaj

Lívia, Schi||er Ádám, Szokolyai Gábor - MCXV|

Belsőépítész tervezők: Fü löp Veroni ka,

Szokolyai Gábor,rárcza Edina - MCXV|

Statika: Surányi György, Zajzon Jadit- M,Plan Kft

Épületgépészet: Detre Zsolt - Detre Bt.

Külsó közmű:Jsz|er Lász|o lonus Kft.

Épületvillamosság: Kovács Zsuzsanna - lnter

HázTech Mérnökiroda
kerttervezés:
Ba|ogh Andrea, Majoros Csaba 4D
Uszodatechnika: Tuss M i klós - TussPooI

Kikötő: Alexy Rezső

Ennek a háznak a kialakításakor olyan ví-
zió |ebegett a tervezők szeme előtt, ame|y
a legteljesebb mértékben autentikus, ú9y i5
mondhatnánk: balatoni. kicsit felidézi a ko-
rábbi szállóépületeket, a tó körül lévő job-
bakat. Mert a Balaton környékének van egy
építészeti hagyománya. Ezt pedig a vissza-
fogott épületkubusok jellemzik, Mindenfajta
hiva|kodástól mentes tömegek ezek, melyek
formálásukban magukban hordozzák az időt-
állósá9ot, ezáltal nyugodt közeget biztosíta-
nak a nyaraláshoz. A jachtklub épülete ebből
a redukált tömegképzésből táplálkozik, olyan
házat alkotva ezzel, ami rímel az európai épí-
tészettörténet elóképeire, az elemi testek pla-

tóni világára. Ez az elemi - testekhez és for-
mákhoz kötódő - kapcsolat jellemzi például
a mai svájci építészet legkiválóbb alkotásait
is. Szerencsére a balatonlellei megoldás a tör-
ténelmi és nemzetközi stíluspárhuzamaival
együtt is sajátsá9osan helyi, naprakész alko-
tás lett.

Kiegészítő funkciók
A jachtklub kiegészítő funkciói magától
értetődő természetesség9el elé9ítik ki egy
korszerű kikötóvel szemben támasztott köve-
telményeket. Hajószerviz, raktár és műhelyek
szolgálják a technikai problémák kezelését,
amit az ilyenkor szokásos kényelmi funkciók
egészítenek ki. A komplexumban természe-
tesen van szauna, spa, konditerem,gőzkabin
és masszázsrészleg is.

Az európai kapcsolat

Az L atakú, zötd üveggel burkolt éPület nagy, monitorablak-szerű felületekket nyilik meg a tó és a kilátás irányába

l"



ra

'1

.-1-:1
';Ei

-rú
Á)' ,?í

+1 -tl-

#
17

í&.
E

iiiililliIi

zöld architektúra
Az egyemeletes, L alaprajzú klubépületet
szinte teljes egészében zöld üveg burkolja.
Csak egyetlen hely, a kikötóre néző lodzsa töri
meg a homlokzat feszes 5íkját, másutt a kül-
vilá9 felé színtelen üvegfalakkal megnyíló te-
rek tagolják a látványt. Ez utóbbiak bemélye-
dő, negatív formáknak tűnnek - mintha a ház
tömör masszájába vájták volna óket. Az egyik
ezek közül az emeleten elhelyezkedő fürdő,
melynek nagyvonalú üvegfalai a Balaton
panorámáját tárják elénk, Az üveg funkciója
kettős. Színezett bu rkolatként csi llogásával
reflektál a víz fénylő hullámaira, egyszerre
tükröződő és transzparens fe|ületként pedig
az épület kontúrjait,,mossa bele"a környezet-
be. Ez a csillogó, némiképp tükröződő, színes
üvegburkolat épphogy a keménysé9e által
puhítja fel a szigorú struktúra szerint szerve-
zett, L alakú épületet, olyasfajta poézis jön itt
létre, melynek mélysége nem a kedveskedő
formákban, az elaprózott, becéző részletek-
ben, hanem egy kérlelhetetlenül precíz mun-
kakultúrában áll. Amely munkakultúra és cso-
mópontképzés persze igencsak rímel a hajók
vilá9ára. Egy hajó - akárcsak ezaház- a racio-
nális részletekról, a funkció által megkérdő-
jelezhetetlenné csiszolt megoldásokról szól.
A lellei jachtklub olyan érett alkotása a kortárs
ma9yar építészetnek, hogy tervezőjéről,
Borsay Attiláról szinte nem is hinnők, hogy
még csak harmincas éveit tapossa.

*|



KlKo l oEPUIt l FszPV: 
105 {i6,n8l

.:.|.Íl,

1T

t,tettlr^rr,,., 
^"-JL'lj4n]t].

L ÉPÜLET

l sZFr,/.,105 
B4!]E:

F ÉPüLET
l( EFJlrer

§lZ€
6


