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Egyetem Iníormációtech-
nológiai Karána]< új épü-

lete a ,,nyócker', közepén, krilön-
leges téri-táji környezetben: pa-
nelházak foj togaió gyűrűj ében
helyezkedik el. A végeredmény
nem íeltétlenül szerethető, plá.
ne nem szép, a jelentéssel pedig
a legvégsőkig dacoló alkotas,
melynek ereje a kifelé mutatott
közömbösségből táplálkozik. A
hely szellemét megsemmisítő
közönnyel negl igáló darao,
me|y  az  immáron ö tvenéves ,  pe-
dagógusként  egy komple t t  ge-
nerációt pályára állító Balázs Mi-
hály rendkívül személyes _ az
egész oeuvre ismeretében eddi-
gi legszemélyesebb _ gesztusa.
És ez a személyesség rémisztő,
mivel álta]a Balázs Mihály sem-
mi, de az égvi lágon semmr
o l y a sm i L  n em  a l<a r  mondan i ,
amit mi hallani szeretnénk. Akár
az építészetről, akár egy i lyen
határhelyzetrő]. Az illusztrativi
tás tö]<életes annullá]ásával, a
másik oldalon pedig értelmez-
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hetetlen téri helyzetek sorozatá-
val egy rendkívül sűrű, metafizi-
kai közegbe helyezi az épületét,
amely ezáltal építészes, spekulá-
ciómentes alkotássá válik'
Ezek a keményebb megállapítá-
sok egyrészt összefu ggésben
vannak azza|  az  eI ragadta tássa l ,
amit az épület irányáb a érze|<,
másfelől szándékosan teremte-
nek olyan szövegkörnyezetet,
amely tudatosan emlékeztet a
Művészetek Palotája kapcsán
megfogalmazott tézisre, vagyis
az illusztrativitás és a metafizikai
formálás (építészesség) egymás-
nak e]lentmondó szándékarra.
Meglátásom szerint Ba]ázs Mi-
hály és Zoboki Gábor egy elkép-
Zelt építésZet-alkotástechnikai
skála e]lentétes végpontjain he-
lyezkednek el, ami a két épület
formáj ában, térrendszerében ki-
mutatható. Erre az ellentétpárra
építve a két épület akár közös
tanulmányban is tárgyalható
lenne.
Balázs Mihály a ,,nyócker', lakó-
telepi környezetét nem építésze-
ti adottságként, hanem tájkéni
kezeli, Túllépve korábbi ars

architectáján, nem keresi a hely
szel lemét, számára ez a vidék _

az építészeti téríogaImunkat ja-
varészt meghatározó heideg geri
érLelemben - ugyanis nem hely.
Ekként tehát szelleme sem lehet,
ami előrevetíti, hogy épületével
sem pro, sem kontra nem lép íel
abban a diskurzusban, amit a
lelkünket kollektív bűnként ár-
nyaló lakótelepek kapcsán _ ha
mégoly töredezett módon is, de
azérl '  _ íolytatunk. Ennek fonto-
sabb á]lomásai . ahogy azt már
Sas Marcel újpes|' i  irodaparkja
kapcsán felidéztük - a pécsi Tuli-
pános házak, Janáky István
ELMÜ-sporttelepe, Lengyel Ist-
ván debreceni Fehér temploma,
illetve Koppány Imre gazdagréti
temploma (,,Richíield Holy
Angels',) volt. Míg Ferencz Ist-
ván avasi együttese rendkívül
emberi választ ad a problémára,
addig Sas Marcel egyfajta átme-
neti, szürke zónát teremt high-
tech irodaházával. Mindezektől
eltérő töltetű Tima Zoltán hoz-
záá||ása a Riverside-dal, aki egy
fiatalabb generáció tagja lévén
kevesebb érzelmi ballaszttal kö-

zelít a dologhoz, így a ]akótele-
pet részben archite]<túraként ke-
zelve íormai szinten is kimutat-
ható csatlakozást válla].
Nem így ,,Ba1ázsmisi'', akinek a
szenvtelensége, megsemmisítő
közönye még egy dacos gesz-
tust sem enged meg. Nem be-
szélhetün]< befelé íorduló világ-
ról, noha a belső megteremti azt
a mikrokörnyezetet, melynek
még csak jelét sem látjuk a kül-
sőben. Ene a területre két, közel
kettőszáz méter hosszús águ pa-
neltömb néz, közöttűk parkoló
volt, a régi oÉSZ-alapú rendezé-
si terv _ íelettébb idióta módon
_ ].],5 méter homlokzatmagas-
ságú, magastetős, keretes beépí-
tést írt elő. Az önkormányzat
nem bizonyult partnernek egy
új, ésszerűbb szabályozás elké-
szítésében, sőt a lakossággal
együtt általában ellenszenwel
viseltetett a beruházás iránt. En-
nek _ érthetetlenségén tú.I _ tra-
gikus pillanata volt, amikor az
egyik szomszéd rálőtt a szerke-
zetkész épületre, humorrá szelí-
dült emlé]<eként pedig azYbl-,
Pro., AR-, Nívó- és egyéb drjas
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Balázs Mihály személyesen, sza'
badkézzel kottázgatta tervét az
önkormányzati előadó asztalán,
hogy számára is kellően ,,értel-
mezhető,, legyen a megoldása.
(Szinte látom magam előtt,
amint a sztárépítészet felvirrad-
tával ugyanezen a folyosón
mondjuk Lord Foster és Jean
Nouvel rágják idegesen a kör-
müket ,  hogy va jon már  meg in t
mi hiányozhat a tervről?)
Balázs Mihály épülete tehát 1?,5
méter építménymagassá9ú' ma-
gastetős ház. A fotók tekinteté-
ben már ez is rendkívűli teljesít-
mény, olyan telepítési bravúr,
amely jelzi, az alkotó rendhagyó
téri helyzeteken keresztül ponto-
san bizonyos építészeti aIapío-
gaImakkal kapcsoIatos képi em.
lékekre, illetve reflexe]<re kérdez
rá, Az e]ső ilyen reflex az építé-
szeti aktus eredményeként létre-
jött adás, hozzáadás gesztusa.
Ezzel szemben itt egy olyan
megaíormát látunk, amelynek
cé|ja az, hogy méretétől fugget-
lenül ezen a helyen kikezdhetet-
len legyen. E kikezdhetetlenség
érdekében e megaforma, vagyis

1_2. A lahótelepi helyzet:
beépítési meghötéseh, és
b e s zorulás a tíze m eletes
tömböh hözé

3. Mahett

4. Emeleti alaprajz

5, Az áIperspektivikus törrnb

a félnyeregtetős, magastetős
kubus nem szimplán csonkolt,
hanem az elvételek gesztusa által
a hiányokból építkezik. Ene
nincs szakszavunk, de ezek az el-
vételek olyan hat darab üressé-
get, hián1't hoznak lére, amelyek
eredményeként olyan téri szituá-
ció jön létre, amelyben ezek a hi-
ányok egyszerre reagálnak a kör-
nyezet foghíjaira, a pesti bérház
gangjára, valamint a lakótelepen
túl még romjaikban is 1ól látható
lichthofokra. Ezeken az udvaro-
kon, mint hiányokon belül Ba-
lázs Mihály az elvétel újabb gesz-
tusával él, így mind a bejáratr
homlokzaton, mind a harmadik
tömb udvari homlokzatán fal-
pengékkel keretelt újabb üressé-
gek sora _ ha mindenáron hason-
lítani kel l  valamihez _, egyfajta
tornácátirat jön létre. Mindezzel,
vagyis a pengékke| és a négy
tömbbel egy ritmus jön létre, és
ezt a ritmust, mint a díszítőmű-
vészet és a jelhagyó építészet irá-
nyába vezető elemet felhasználva
(a bejárati tetőterasz fölött is
megjelenítve) némi pluszj elen-
tést kap a íőhomlokzat.

Az elvételek gesztusaként kiala-
kuló részletformálás ugyanakkor
csak részben következetes. Ért-
hető, okos mego|dás az, hogy a
hiányok belső homlokzata va-
kolt, illetve az, hogy a kivájás di-
namikáját megjelenítő szalagab-
lakok kerülnek ide, míg a téglá-
val borított héj a falasJukas ar-
chitektúrát idézi. Egy ennyire li-
mitált eszközökkel operáló, pati-
kamérleggel adagolt házon
pont az elvétellel elnyírt íelüle-
teken ugyanakkor nem jelenhet-
nek meg ereszcsatomák, nem je-
lenhet meg semmi, ami a nyírt
felületből ki lóg. Ennek megíe|e-
l ően prob lemat ikusak  a  már  em-
lített tornácátiratok falán kiala-
kult sze|lőztetőerkélyek is. Egy
ilyen ugyanis az additivitásró],
nem pedig az elvételről szól. Pó-
tolja ezeket a hibákat az egész
épület tömege' Egy pillanatra
sem merül fel az, hogy itt két
emelet magas posztamensre állÉ
tott négy, középtengelyében
közlekedőkkel összefogott
tömbrő] van szó. Noha az épü-
let két ütemben épült, a hátsó
szárnyak a íöldszinten a homlok-

zat részét képező kerítésfallal
csatlakoznak az első ütemhez.
Az a]]<otók szerencsére kísérletet
sem tesznek annak dramatizálá-
sára, hogy ez a falszakasz most
hova is tartozik; azza|, hogy kö.
zépre egyetlen, kertkapuszerű
nyílást tettek rá, az egészíö|d-
szinti homlokzat egyben dolgo-
zik. Mindez jelzi: kifelé nincse-
nek irányok, nincsenek átlátá-
sok, így a tornácok pengefalain
adott áttörések egy falnak veze-
tik a tekintetet,
,,Ti nem szerettek engem, én
nem szeretlek benneteket,,, vél-
hetnők aházat körbejárva _ amr
egyébiránt íizikailag és szellemi-
leg is felettébb megerőltető fel-
adat. A,,magastető,, a szúk ráIá-
tás miatt íolyamatosan ellen-per-
spektivikus bizonytala nságban
tart, sőt a bejárati homlokzat
sem hoz enyhülést. Itt a környék
egyetlen építészeti értéke, a pa-
pi házak irányába tett kibillen.
téssel _ főhajtással - a,,merre
van az arra?,, kérdését változatla-
nul íenntartja. Az alkotók nem
adnak kapaszkodót a szemnek, a
földszint sehol (a konferenciate-

)9



.l, 
A metszeten látszik legtisztábban

az enyhén lejtő tető, és a bevágott
szűh u dv ar oh ar ány r ends zer e

2 ' A bejárat hatalmas nyfuisa

3 ' Az eqyih ,'elvétel,,, belső udvar

4_5 ' VertiháIis tereh kint és bent

6, A lépcsőház egyik tere

7, Különle g es lépcsőmeg oldás,
biztos v onalvezetés, személy esség

rem Vízszintes metszésű, rövid
sza lagab]aká t  leszámítva ,  ami
egyébként sem tekinthető felnyi-
tásnak), a bejáraton kívül se.
hol(|) sem nyílik íel. A hátsó
homlo|<zaton a  gazdaság i  be já -
rat íém ]amellái a tájékozódást
elbizonytalanítandó tudatosan
hajaznak a íőbejárat acél árnyé-
kolójára, a szintén hátul léVő ét-
terem textúraként előado|'| '  |.ej-
üveg ablaksora az e]]<ülönülés
- . - l i . i+  i i z ono+a

Ez a lailső gazdag és árnyalt_ bár
fe]ettébb nehezen bemutatható _

térkoncepcióval köszön vissza a
belsőben. A dupla belmagasságú
földszint hosszanti szerv ezés(i,
és t öké]etes, egy pi l lantássa.I be-
íogható átlátását adja az egész
épületnek. Az alak és háttér
szem]életes váltakozását bemuta-
tó gerendák az aulában hiány-
ként, a íőelőadóban testkéntje-
lent]<eznek. Az emeletek a íö]d-
szint hosszanti szervezésére
melőlegesen ráülve már a tö-
megnek megíelelően kereszt-
irányban sZervezettek. AZ elő-
adók átmenő tere]<ként két irány-
ban _ a hiányok felé _ nyitottak
és északi tájolásukkal a tantel-
mel<kel kapcsolatos ismereteink
felülvizs gálatára késztetnek.
Ennyi.

Mert ami több, az már a szava-
kon túli. Így nem magyarázva,
csak jelezve: a bejárati homlok-
zat mögötti íőlépcső tere - és
hasonló szituációra lehet majd
számítani a könyvtárban, ha el-
készül annak galériája _ egy tel-
j ességgel értelmezhetetlen,
csöppet sem ]<önnyű vagy kelle-
mes határhelyzet. Ahol egyetlen
biztos csak: valami történik.
Lelkesítő, hátborzongató mély-
ségű alkotásnak tartom Balázs
Mihály legújabb házát, amely al-
kotójának _ saját beval1ása sze-
rinti _ első igazán személyes al-
kotása. Ez a személyesség a
mondatot mege}őző csend, a sa-
ját csend erejéből táplálkozik'
Nagy kérdés viszont, hogy hova
tovább? Mi lesz az első mondat?
Lehet-e, sőt, szabad-e ennél mé-
lyebbre menni egy olyan építé-
sZeti purgatóIiumban, melYnek
avége az első szépen és egyéni'
leg formált mondatai helyett
csak íájdalmas jajkiáltás lehet?
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