
Az epiilet Merntik utcai 

homlokzata: az ablakelemek 

fegyelme az alaprajzi 

szerkesztesttil tinallosodik 

kontextusra tagolatlan, 

monolit epiteszeti viselkedes 

valaszol 
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ARRATIV EPITESZET 
A Szamalk Mernok utcai LiJ epuleterol 

Vannak epiteszek, egyre kevesebben bar, akik nem to
rekszenek arra, hogy epiiletiik jelentest ad jon, keriilik 

vagy pr6baljak keriilni, hogy az onmagan kiviil kife
jezzen vagy meseljen barrnit is. Ok azok, akik pr6Mlnak 
hitet tenni amellett, hogy az epiteszeti problemaknak 
egyfajta bels6, els6sorban onmagukra vonatkoztathat6 

rendszeriik van, amelyet ezen rendszeren beliil fejtenek 
ki es oldanak meg. Celjuk keriilni mindent, am ely az 

ertelmezest csak epiteszeten kiviili anal6giak segitsegiil 
hivasaval tenne lehet6ve. Ezt az epiteszeti strategiat 

nevezhetnenk nemnarrativ epiteszetnek is, e definici6val 
egyszersmind jelent6sen megnehezitve a szavakra, a 

nyelvre mint epiteszeten kiviili kozegben otthonos me
diumra alapul6 epiteszeti kritika amugy is problemas 
megfogalmazasat. 

El6re kell bocsatanom, hogy az emlitett epiteszek nin

csenek konnyii helyzetben. A laikus haszna.J6k tekin
teteben azert nem, mert az erthet6seg, a ,szerethet6seg" 

es a dek6dolhat6sag sokkal nehezebb epiileteik szamara, 
hiszen nem tamaszkodhatnak olyan kepzettarsitasokra, 
fogalmakra, formai el6kepekb61 szerzett vagy eppen 

erzeki ismeretekre, amelyek tekinteteben valamelyest 
mar otthonosak (pl. jatekossag, kozismert formai ana-
16giak, az anyaghaszna.Iat erzekisege stb.). De nem 

egyszeru a helyzeti.ik azert sem, mert mind a ,main-
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stream", mind pedig a kortars kiserletez6 epiteszetnek

ertsiink barmit is e fogalmak alatt - masok a problemai, 
a ,korszellem" mintha pont a narrativ epiteszeti fejleme
nyeket hivna els6sorban el6 mar j6 ideje. Ebb61 a nez6-
pontb61 meg izgalmasabbnak tlinik egy-egy olyan kor

tars fejlemenyt ertekelni, amelyik mas iranyokban keres
gel. A Szamalk, illetve a Gabor Denes F6iskola - Dobai 
Janos altai tervezett - uj oktatasi epiilete ilyen fejle

meny. Eseteben a valasztott strategia tobb szinten is 
helyesnek latszik, mikozben bels6 onellentmondasai 
relevans es izgalmas kritikai nez6pontokat igenyelnek. 

A kornyezeti kontextust eros leptekfesziiltseg jellemzi: 
az otemeletes panel savhazak es a Farkasdy Zoltan-fele 
15 emeletes ponthazak alkotta kozvetlen kornyezet 
igencsak szikar epiteszeti vilagara lehetseges j6 va.Jasz az 

egyetlen, tagolatlan negyszintes epiilettomb szinte mo
nolitikus megfogalmazasa. Kezzelfoghat6 az az epite
szeti strategia, amely- a leptekbeli verseny eleve re
menytelensege lattan - az epiilet tagoltsaganak es resz

letkepzesenek radikalis visszafogasaval igyekezett a fe
sziiltseget csokkenteni. A telepites, tomegalakitas, resz
lettelitettseg ennek folytan minden narrativitast61 men

tes, a kontextusb61 k6vetkez6en igazolhat6 gesztusnak 
tlinik. Konnyen belathat6, hogy a panelhcl.zak toveben 
legkevesbe az epiteszeti forma keresgelese, azaz a for-
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mai indittatasu, intuitiv tervezesi metod us vezethet j6 
eredmenyre. Ez meg akkor is igy van, ha a monolitikus 
koncepci6 termeszetenel fogva nem volt kepes arra, 
hogy az alapvet6 teri helyzeteket hangsulyozza, kife

jezze. Additiv elemekre volt sziikseg ahhoz, hogy ezek 
nyilvanval6va valjanak. Itt els6sorban a f6bejaratnak es 

a f6bejarati falnak a megfogalmazasara gondolok, ame
lyek addici6ja azert nem gyengiti a monolit alaptomb 
erejet, mert leptekben azonosul azzal: a f6bejarat el6tti 
teresedest kirajzol6 pengefal tobb mint tiz meter hosszu, 

ahogy a foldszinti aulateret es ettermet e ter fele meg
nyit6 iivegfeliilet-sav is hasonl6 lepteku. J6llehet, az 
epiilet komyezeti kapcsolatrendszere korantsem befe

jezett: jelenleg epites alatt all az azonos hosszusagli, am 
keskenyebb parhuzamos epiilettomeg (oktatasi es kol
legiumi szarny). E ket epiilet kozotti teresedes uj dimen

zi6kat nyithat, az azonos epitesz altai tervezett ket epii
let sajatos, most meg nem erzekelhet6 bels6 dial6gusa 
nagyban atertelmezheti a jelenlegi kornyezeti er6viszo
nyokat is. 

A feszes alapallitasb6l fakad aztan a csaknem 72 me
ter hosszu epiilettomeg bels6 terszervezese is: az ottrak
tusos, z6naelvet kovet6 alapstruktura, amelynek eszaki 
traktusaba a szamit6gepes tantermek, deli traktusaba 

pedig az irodak, oktat6 szobak koltoztek be. Az ezeket 
kiszolgal6 ket kozepfolyos6- melyek szelessege a forgal
mi meretezest tiikrozoen logikusan elter6 - kozrezamak 

egy olyan kozeps6 z6nat, amelybe a kiszolgal6 es kozle-

M ETSZET 1 20 1 0 1 j an ua r 1 feb r u ar 

kedesi funkci6k, valamint az atrium tere keriilt. J6l 
erzekelhet6 az a tervez6i szandek, amely ezt a z6nat 
egybe-egybemossa a ket kozleked6folyos6val: a teri at

latasok, terb6viiletek, a lebeg6 hatasu, innovativ szer
kesztesu elegans lepcs6k, iivegliftek es az atrium mind 
olyan eszkozok, amelyek oldjak a hosszu, egyenes fo

lyos6k monotonitasat, atlatasokat es bels6 teri integra
ci6t eredmenyeznek. A z6nak szelesseget - szigoruan 
funkcionalis alapon- a teri igenyekb6l es a tajolasb6l is 
fakad6 programbeli kovetkezmenyek differencialtak, 

nem valamely formai vagy telepitesb6l eredeztethet6 
prekoncepci6. Ez a kepletszeruen a tart6szerkezeti 
rendszerben is megjelen6 elv egy helyen seriil: ahol az 

el6ad6terem ket traktus szelessegu tere mind a tart6-
szerkezeti rendszerben, mind a homlokzatkepzesben 
kenyszeru megoldasokhoz (szerkezeti kivaltasokhoz es 
alablakok alkalmazasahoz) vezetett. Kezenfekv6, hogy 

ott, ahol a logikus, funkcioncilis szerkesztes ennyire 
kizar6lagos szerepet kap, ott feltiin6k - a mas esetben 
talan eszrevehetetlen - elteresek, anomaliak. 

A homlokzatkepzes nagyreszt a bels6 terszerkezet 

kovetkezmenye. A nagymeretii, feszes aranyli fekv6 
ablakok a hosszhomlokzatokat tiztengelyes, szigoru 
raszterben tartjak. Els6re azt gondolnank, hogy kiza
r6lag a bels6 terstruktura jelenik meg ezeken a feliile

teken. Meg az olyan finom gesztusok is ezt sugalljak, 
hogy mig az eszaki oldalon az ablakok kozotti fattest 
elkeskenyedik, azaz a szerkesztes szinte vazszerkezetet 
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A biitiihomlokzatokon onall6, 

additiv epiteszeti fordulatok 

fedik fol paradox modon sokkal 

inkabb a mogottes tartalmat 

A felnagyitott SZAMALK-felirat 

onall6 hazelem, az epiilettol 

leszakitva siiriisiti a narrativ 

mondanivalot 
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Az epiiletben innovativ, h!gies 

szerkesztesii lepcsiik fogjak 

iissze a tereket. 

E lepcsiik kiilonlegessege 

a felig konzolos, felig feszitett 

szerkesztes alkalmazasa 
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mutat, addig a deli, amugy is arnyekoland6 feli.ileten 

ezek a faltestek szelesebbek, egyszersmind a nytlasara
nyok kisebbek, a benyomas mar-mar falas szerkezetre 

uta!. A bi.iti.ihomlokzatokon, az aulater hcits6 fronti hom
lokzatkezelesen, valamint a mar emlitett f6bejarat esete
ben olyan motivumok jelennek meg, amelyek keretbe 
foglalva mintha ,felhajtanak" az 6nall6sul6 homlokzatot, 

ezzel kend6zetleni.il megmutatva a mogottes terstruk
tlirat. Van egy j61 eszlelhet6 kett6sseg tehat: az alaprajzi 

zonas szerkesztes szikar fegyelme egy att61 teljesen 

nek, am egyfajta epi.iletgep, talan nem tlilzas: akcir sci-fi 
erzetet okozhatnak a haszna!6ban, es erre er6sit ra a 

szinhasznalat monotonitasa, a megjelen6 nyersbeton 
feli.iletek alkalmazasa is. A homlokzaton alkalmazott 
teglaburkolat ebben a kozegben varatlan fordulat. Noha 

az epitesz erezhet6 torekvese, hogy a burkolatkent ke
zelt, az at16s mintaval meg job ban ,mintaszeniseget" 
hangsulyoz6 feli.ilet ne a hazai mainstream teglaepite

szet hagyomanyaba illeszkedjek, a kezi teglavetest imi
ta!6 teglaelemek 6hatatlan konkret es elvont erzeki 

fi.iggetlen homlokzati szigorkent jelenik meg, amelyet el6kepeket hivnak el6. Akar az egyebkent feszes szer-

adott helyeken additiv, a homlokzati fegyelmet megsza- kesztesb61 fakad6 ipari epiteszetre, akar az iskolaepi.ilet 
kit6 6na!l6 es once!u (ertsd: formai indittatasu) motivu- miifajhoz tapad6 anyaghasznalati asszociaci6kra gondo-
mok egeszitenek ki paradox m6don jobban megmutatva lunk ezen a ponton bizony az epi.ileti.ink meselni kezd, 
a mogottes val6di teri tartalmat. erzeki tapasztalcisunkra apellal. Hasonl6 fejlemeny 

A bevezet6ben definialni pr6ba!t nemnarrativ epite- figyelhet6 meg az el6ad6terem kibelelt fapaneles 
szet ket lenyeges jellemz6je az erzelmi hivatkozasok, 

konnotaci6k minimalizalasa, azaz egyfajta sterilitas, 
valamint a formai anal6giakt61 val6 elzark6zas. A steri
litds elemzett epi.ileti.ink bels6 tereinek sajcitja. A funk
cionalis, ha tetszik praktikus teri kialakitast olyan ele
mek egeszitik ki (lebeg6lepcs6k, i.ivegfalu lifrek), ame

lyek transzparens tereket, atlathat6sagot eredmenyez-
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akusztikai burkolatli termeben is, amely talan meg ke
zenfekv6bben, teri helyzetevel is kifejezett m6don hiv 

el6 effele tapasztalasokat. Aformai anal6giakt6l val6 
mentesites csak lcitsz6lag konnyen jarhat6 lit. Epi.ileti.ink 
akaratlanul el6hivja azokat a kepeinket, amelyek a to

megesen epi.ilt homlokzati paneles oktatasi epi.iletekhez 
k6t6dnek, akkor is kapcsolatot teremt ezzel a vilaggal, 

h 
p 
Si 



ha celja termeszetesen gyokeresen mas. Mas tekintetben 

pedig a homlokzati minta sz6 szerinti sz6ttesszenisege, 
sz6nyegszenisege val6szinuleg meg kezzelfoghat6bb -
nem csupcin epiteszeti - anal6gicikhoz vezet. Es par 
excellence m6don suriti egyetlen gesztusba a narrati

vitast a szintmagas szAMALK-felirat, mint az epiilet 
identifikaci6jcinak ketsegkiviillenyeges epiileteleme, no
ha ketsegtelen, hogy itt az egyertelmuen levcilik magcit61 
az epiiletr61. Lenyeges latnunk, hogy az effele anoma-

licik, a sterilitas ,seriilese" es az anal6giak, a narrativitas 
megjelenese epp ellenkez6 hatast fejt ki, mint az alap

tezisiink alapjan elvcirnank: megkonnyiti az ertelmezest 
es ami f6bb, a befogadast, a haszncil6i viszonyulast az 

epiilethez, azaz haszncira vcilik az epiteszeti alapkoncep
ci6nak. 

A fogalom - amely alapjan kiserletet tettem az epiilet 
kritikai ertelmezesere az el6bbiekben - eredhet az epi

tesz prekoncepci6jab61 vagy hitvallasszeni felfogasab61, 
de kovetkezhet egy epiteszeti program adott helyszinen 

val6 optimalis epiteszeti manifesztaci6jab61 is. Ugy tli
nik, mintha a Szcimalk uj epiiletenek kezzelfoghat6 ered
menyei e ket lehetseges forras tudatos vagy veletlensze

ni egymasra talalasab61 fakadnanak, mintha a szemelyes 
koncepci6t igazolna a komyezeti kontextushoz val6 vi
szony es forditva: mintha e sajcitos kontextusban mu
kod6 strategia tamasztana ala az alkot6i program hite
lesseget. 

A kozepso zonat 

az aula legtere 

es a konnyed 

szerkesztesu, 

uvegezett lift 

teszi levegosse 
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Az eloadoterem akusztikai 

faburkolatos belese kozvetlen 

erzeki terelmenyt kozvetit 

Az epiilet keresztmetszete 

Az epitesz torekvese, hogy a 

burkolatkent kezelt, az atlos 

mintaval meg jobban , minta

szeriiseget" hangsulyozo feliilet 

ne a hazai mainstream 

teglaepiteszet hagyomanyaba 

illeszkedjek, am a kezi tegla

vetest imitalo teglaelemek 

ohatatlan konkret es elvont 

erzeki elokepeket hivnak elo 
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