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Located in the district named J6zsefvaros in Budapest, this residential building was erected on a lot created by 

un iting two neighbouring ones in-between two parallel streets. Accordi ng to prevai ling regulations there was a 

passage-system house to be built here. Instead of a narrow alley the designer, Janos Dobai p lanned two cour

tyards unambiguously organized as far as public utility is concerned in order to connect the streets. thus making 

the best of the uncertainties of the concept of city planning. The development of the building appears highly 

simple, or even commonplace, yet the characteristics resulting from this - such as the favourable exposu re to 

sunshine regarding the w ing to be positioned at the northern side of the lot as wel l as the airy character of the 

ground-floor street section- guarantee for the virtues of the building . 

Budapest egyik epfteszeti sajatossaga, hogy belvarosa talan a legsurubben beepftett ujkori varosresz 

egesz Eur6paban. Emiatt bels6 varosreszeinek meghataroz6 epfteszeti, illetve a varas elhet6sege 

szempontjab61 alapvet6 problemaja, hogy m ikeppen lehet e suru szovetet ugy oldani, hogy a varas 

szerkezete, az utcak feszessege megmaradjon, ugyanakkor kellemes, leveg6s terek jbjjenek letre. 

Jellegzetesen pestinek tartunk minden olyan helyet, amely ezt a problemat valamilyen m6don sikerrel 

kezeli. Ezert (is) szeretjuk a Gozsdu-udvart, a Szimpla-kertet, a Parizsi-udvart vagy a Mikszath teret . . . 

A helyszfn a nyo lcadik kerulet. Alig egy utcanyira 

vagyunk Bels6-J6zsefvaros rehabi litaci6n atesett 

lak6tombjet61, a 2 . szamu tombt61 , mely az elmu lt 

evekben egy komplex folyamat eredmenyekeppen 

(forgalmi rendezes , forgalomcsillapftas , kbzteruletek 

rendezese, maganer6s es tamogatott rehabilitac i6, 

intezmenyi kooperaci6s programok) ' szinte teljesen 

atalakult. A teruleten sorra ujultak meg a kozepu letek 

es a regi berhazak: talan e folyamatnak kbszbnhet6 , 

hogy a teruletet az uzleti alapu lakasepftesi piac is fel

fedezte maganak. (A tbrtenethez hozzatartozik, hogy 

az epulet a Devenyi Tamas-fele , Maghaz projekt" 

masodik epuletenek ut6da, melynek tervezese meg 

1999-ben elindult. A mostani beruhaz6 a program 

megszunte utan vette meg a te lket) . 

Az epu let a Ho ranszky es a Maria utca kbzbtt , ket 

szomszedos telek bsszevonasaval kialakult atmen6 

telekre epult, melyre a korabban hatalyos rendezesi 

tervben el6frtaknak megfelel6en (bar nem teljesen 

indokolt m6don) atjar6t ke llett letesfteni a ket utca 

kozott. ,A beepftes szinte trivialis m6don ket udvart 

keretezve, egy, az eszaki tUzfalhoz csat lakoz6, azt 

te ljesen letakar6 epuletsavb61, ket utcai epuletszarny

b61 es egy, a te lek kozep ere epftett, a tbbbieknel ket 

szinttel m agasabb epuletreszb61 all . A harom resz 

csom6pontjaban egy-egy kbzlekedesi mag helyez

ked ik el, fgy az epuletet tulajdonkeppen harom onal l6 

szekci6 alkotja .... A foldszinten a ket utcat osszekot6 

tagas passzazs letesu lt. A passzazsr61 irodak (uzle

tek) nyfl nak. "2 
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A lak6tomb tervez6je, Dobai Janos szuk sikator 

helyett ket atlathat6 , a kozhasznalat szempontjab61 

egyertelmuen szervezett udvarral kbti bssze a ket 

utcat - ekkepp kovacsolva el6nyoket a bizonytalan 

varosepiteszeti koncepci6b61 . Az epulet beepitese 

szinte banalisan egyszeru , am az ebb61 szarmaz6 

tulajdonsagok - a telek eszaki oldalara kerul6 epu

letszarny es az udvarok j6 benapozasa, a fo ldszinti 

utcater leveg6ssege, j6 funkcionalis elrendezese, illet

ve az a m6d, ahogy a tomb a meglev6 szomszedos 

epuletszarnyakhoz igazodik, illetve ahogy a Maria u. 

11 . szam alatti , rossz allagu udvari szarny bontasaval 

letrejov6 udvarhoz alkalmazkodik - adjak az epulet 

erenyeit. Mindez megteremti annak lehet6seget, hogy 

a fbldszinti uzletek kiadasaval j61 muk6d6, 816 varosi 

ter jojjon letre. 

Sajnos a kozhasznalatu terek megepitett min6sege 

sem kivitelezesben , sem reszletgazdagsagban nem 

eri el a teN niv6jat, es mintha hasznalata korul is lenne 

nemi zavar. A passzazsban felallitott villanyoszlopok 

mar most kid616 felben vannak, mig az atjar6t az epu

let hasznal6i olyannyira magukenak erzik, hogy a ket

szintes melygarazs helyett ezt hasznaljak parkol6nak 

- ezzel a laasva a ,terre nez6 haz" alapkoncepci6jat. 

Az epu let lepcs6hazai a passzazs fel61 nyilnak. Az 

eszaki epuletszarnyban , valamint a k6zeps6 kereszt

szarnyban bels6 , mig az utcai keresztszarnyakban 

kuls6 folyos6kon keresztUI tarulnak fel a f61eg kis es 

kbzepes meretU lakasok. Nagyobb es ketszintes laka

sok csak a k6zeps6 keresztszarny legfels6 szintjein ta

lalhat6k, melyek a Gellerthegy panoramaja reven meg 

a luxusigenyeknek is megfelelnek. Sajnos a legtbbb 
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lakas - a lakaspiaci trendeknek megfelel6en - inkabb 

a koltsegek minimalizalasara torekszik, fgy alaprajzi 

kialakftasuk nem a legszerencsesebb. 

A tervez6 egyszeru, szolid epfteszeti elemekkel 

opera! - ez a kornyek heterogenitasa ellenere is (vagy 

eppen azert) nyugodt es kiegyensulyozott kepet ad . 

Nincsenek tultervezett homlokzatok, az als6 ket szint 

teglaburkolata finom formajatekaival elegansan fogja 

ossze a passzazs ketszintes megnyitasat. Ket helyen 

- a lepcs6hazak tereiben , illetve a ket udvart osszekot6 

hasftek feletti teraszok elen - higgadt mertektartas

sal megjelennek a szfnek is . Kulonosen elegansak az 

utcakra kifut6 el6tet6kon megjelen6 zold hazszamok. 
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Egyszeru anyaghasznalat , visszafogott , helyenval6 

gesztusok jellemzik az epulet osszkepet , bar nehezen 

ertelmezhet6, hogy miert kerulnek az els6 emeleti la

kasok ugyanolyan teglaburkolat moge, mint az osszes 

Ozlet. A kivitelezes saran nehany igenyesen kidolgozott 

epfteszeti elem - tobbek kozott az udvari togg6folyo

s6k Ovegfala - a beruhaz6 takarekossagi szempontja

inak esett aldozatul , az osszkep megis meggy6z6. J6 

latni egy olyan epuletet, mely nem csak a homlokzatok 

anyaghasznalatanak extravaganciajab61 pr6bal epfte

szeti erteket teremteni , hanem a haz varosszerkezeti 

es bels6 funkcionalis igenyeit formalja terekke . 

Mondhatnam , hogy Dobai Janos raerzett a hely 

szellemere , de azt hiszem , itt a J6zsefvarosban, ez 

nem lenne igazan pontos. Szfvesebben fogalmazok 

ugy, hogy ez az epulet egy j6 pesti , berhaz", mely 

kifordftva , belulr61 kifele el, es eppfgy , belulr61 kifele 

ertelmezhet6 igazan , melyet azert lehet szeretni , mert 

altala a korulotte lev6 varost es val6jaban a vele val6 

egyuttelest tanuljuk meg szeretni . 

Szabo Arpad 
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