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ALKOTÓI TEVÉKENYSÉG TÉZISEKBEN 
 
1. Történeti város és kontextualitás 
Generációmra nagy hatást gyakorló mű volt Aldo Rossi: A város építészete c. könyve, amit a 
Bercsényi 28-30 kiadó adott ki, 1980-ban. Rossi könyvében hivatkozik Giambattista Nolli 
1762-ben készült Róma-térképére, amelyen jól látható, hogyan alakult ki többszörös és 
folyamatos transzformációval a középkoron át az antik város romjaiból a barokk Róma.  
A történeti város transzformációjának a vizsgálatával először 1980-ban, az egri 
Tetemvár városrész rehabilitációjával foglalkozó diplomatervemben tettem átfogó kísérletet.  
Ez a terv az elindítója lett munkáimban egy kontextualista szemléletű gondolkodásnak, 
ami a településszövetbe való beillesztéssel, a beépítés törvényszerűségeinek, 
jellegzetességeinek a felismerésével és megfogalmazásával, a meglévő környezet és 
az új elemek közti "törés" elkerülésével, a szétszakadt szövetek összevarrásával,  a 
különböző struktúrák összefésülésével jellemezhető. 
A környezetbe való integrálás másik aspektusaként számomra hasonlóan fontos egyfajta 
belső komplexitás megfogalmazása. A két rendszer, az új és a régi összefüggenek, hatnak 
egymásra, párbeszédet folytatnak egymással. Az új elemek hordozzák a saját identitásuknak 
megfelelő térrendszerüket, de kompozíciós rendjükben, közlekedőrendszereikben, elemeik 
léptékében alkalmazkodnak a környezetükhöz.  
Alkotások: 
Megépített épület: Budapest, XII. Kékgolyó u.6. 
Tervek: 
Eger, Tetemvár rehabilitációja 
Balatonfüred, Huray piac beépítése  
 

      
 Eger, Tetemvár rehabilitáció, diplomaterv, 1980                 Balatonfüred, Huray piac beépítése, 2012 
 

         
  Budapest, XII. Kékgolyó u.6., apartmanház, 2000 
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 2. Identitás és térszervezés 
Az identitás talán legeklatánsabb kifejeződése a térszervezés, hiszen az mindig 
valamilyen világmodellt, kozmikus képletet fogalmaz meg. Két iskola pályázati tervében 
kétféle térbeli model volt a térszervezés alapja, amelyek az iskola közösségének a 
világnézetével függenek össze.. A világi zsidó közösség gyerekeinek az "iskola-városában" 
egy archaikus közel-keleti város volt a minta, ahol a közlekedők labirintusok, a tantermi 
egységek a városka önálló házai és a város középpontjában a cikkurat formájú torony áll, 
benne a közösségi térrel (színházteremmel) és a tudást jelképező könyvtárral. 
A pécsi Gandhi gimnázium pályázati tervét a nagycsaládokba szerveződött beás cigányság 
települési formája, a hadas telepítés jellemzi. A tantermek sorolása hadas-utcás rendszerű. 
Az iskola központját a földbe süllyesztett tornaterem és a tűzközpontú (nyitott kandallóra 
szervezett) közösségi tér határozza meg.  
Emlékezés a kortárs művészetben" c. könyvében Keserű Katalin művészettörténész ezt a 
két tervet úgy jellemezte, hogy a tervezett épületekben „a használat mintegy rituális 
rendje szerint lehetővé válik a ráismerés az adott kultúra lényegére. Hogy az élő 
folyamatokra épített, emlékeztető struktúrában, élet és emlékezés folytonos egymást 
áthatása révén az azonosulás megtörténhessen." 
Alkotások: 
Tervek: 
Lauder iskola pályázati terve 
Gandhi iskola pályázati terve 
 

                          
Lauder Iskola pályázati terve, 1995 - Karácsony Tamással 

                                                     
Gandhi Gimnázium pályázati terve, 1997 - RADIUS KFT 
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3. Identitás és forma 
A közösség magára ismerésének, magára emlékezésének egy másik kifejezési 
lehetősége a szimbolikus forma. A tolcsvai Oremus borászat tervezésekor az identitáshoz 
kötődő forma alkalmazására áttételesebb, rejtőzködőbb módon tettem kísérletet. Az első 
tervváltozat "alakzatszerűen" összefogott tömege a borvidékre jellemző toposzokat idézett 
meg (présházat, kúriát, nagy hodályra, téglagyárra emlékeztető csarnokot). A megépült 
borászatnál a tufába vájt pincék  bejárati timpanonjának a formája volt az alapmotívum. A kis 
hajlású tetőforma az ipari építészetben, de a mediterrán (templom) építészetben egyaránt 
használatos. Konkrét, hagyományos helyi formához is kötődik tehát a motívum, de 
archetipikus (és univerzális) elem is egyúttal. Az idézett forma sorolása kísérlet volt arra 
vonatkozóan, hogy egy motívummal, egy formával leírható-e, megfogalmazható-e egy 
épület külső képe. A belső térformáknál is a környező építészeti toposzok átírt változatai 
jelennek meg (boltozatok, magastetős formák). 
Alkotások: 
Tolcsva, Oremus borászat 
Villány, Sauska és Tsa borászat épülete 
 

   
 

     
Tolcsva, Oremus borászat, Villány, Sauska és Tsa borászat épülete 
 
4. A tájjal folytatott párbeszéd 
A megművelt természetbe, a tájba történő integrálás technikája a program megfelelő 
léptékű elemekre bontása, illetve olyan beépítési konfigurációk választása, 
amelyeknek az adott környezetben hagyománya van. A tolcsvai borászat a mezőváros 
belterületén, kúriák és  templomok szomszédságában, de mégis a szabad tájban emelkedik. 
A technológiai egységek egy része, - kihasználva a szintkülönbséget, - a  föld alá került, így 
az épületegyüttes támfalszerű beépítésként jelenik meg az erős lejtésű domboldalban. Az 
egymás mellé és egymásra merőlegesen sorolt oromzatok mintázata egy pincefalu képére is 
emlékeztethet, mégis összefogott, egységes képet ad. 
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A Sauska-pincészet "kőtutajként" úszik a síkságon a szőlősorok között, a Szársomlyó 
hegyének a lábainál. Az együttes különböző funkciójú egységei más-más építészeti 
karaktereket jelenítenek meg, de a birtok középpontját jelentő udvar köré szerveződnek, ami 
a  messziről jött vándort árkádokkal, akácos lugassal és egy szimbolikus márványszoborral 
fogadja (Szmrecsányi Boldizsár műve).   
Alkotások: 
Tolcsva, Oremus borászat 
Villány, Sauska és Tsa borászat épülete 
A Béres borászat pályázati terve 
A Monarchia borászat pályázati terve 
  

  
Tolcsva, Oremus borászat, Villány, Sauska és Tsa borászat épülete 
 
5. A várossal folytatott párbeszéd 
A városi közegben való megjelenés nem feltétlenül csak igazodást kíván, adott 
esetben interaktív párbeszédre való ösztönzést is jelenthet.  
A budai Duna parton épült Lánchíd 19 szálloda összetett, többszintű kommunikációt 
folytat a várossal, a Dunával és az idővel. A folyóra néző homlokzat nagyjából 
szimmetrikusan elrendezett függőleges nyílástengelyei és erőteljes vízszintes 
osztópárkányai a Budapestet nagyészt jellemző eklektikus - neoklasszikus architektúrára 
reflektálnak. Ugyanakkor az ablakok síkjának váltakozó játékai a hatvanas évek (vári) 
házaival, a Budai Vár felé néző homlokzat erkélylemezei és kör alakú ablakai a szomszédos 
két háború közt épült lakóház architektúrájával tartanak rokonságot. A vízparti homlokzat elé 
épített "kortárs üvegfüggöny" a környezetre, a folyóra reagáló interaktív felület. Az 
üveglamellák motoros mozgatását és színes éjszakai fényeit komputer program irányítja amit 
az épület tetejére telepített meteo-szenzor jelei vezérelnek. Esténként az épület világító 
toronyként jelenik meg a sötét Duna parton. 
A szálloda belső terében a szobákat függőfolyosókról és üvegezett hidakról lehet 
megközelíteni, amik a pestbudai bérházak belső udvarainak térbeli hagyományát folytatja. 
Az I. emeleten a vároldal felől az étteremhez kapcsolódó kert a szomszédos lakóházak 
vároldalbeli, támfalakkal kialakított sajátos hangulatú kertjeinek a sorába illeszkedik. 
Egy másik szálloda terve (Budapest, VI. Ó utca 14.) egy klasszicista lakóház homlokzatainak 
és belső téri világának a továbbgondolása, az eredeti ház helyreállításával és kontrasztos 
modern ráépített szintekkel. 
Alkotás:  
Lánchíd 19 Design Hotel (Budapest, I. Lánchíd utca 19.) épülete 
Butikhotel, Budapest, VI. Ó utca 14. 
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Budapest, I. Lánchíd 19. Design Hotel 
 
6. Az ornamentika, mint kommunikációs stratégia 
Az ornamentika a történeti építészetben egyrészről információ hordozó közeg volt, a világ 
aktuális teljességéről tudósított, másrészről reprezentatív díszítő szerepet játszott. A 
modernitás a hagyományos ornamentikát elvetette, de a kortárs építészetben a digitális képi 
alkalmazások elterjedése révén az ornamentika ismét jelentős szerepet játszik.  
Munkáimban az ornamentikát a környezettel, a befogadó társadalmi közeggel folytatott 
kommunikáció sajátos eszközének tekintem, amely az elvont építészeti nyelven túl 
konkrétabb és a laikusok számára is érthetőbb üzeneteket képes közvetíteni. 
A design hotel homlokzatát borító finombeton elemek felületein egy gravírozott elvont-
geometrikus mintázattal akartunk egyfajta optikai és ornamentális telítettséget elérni, 
hasonlóan az  eklektikus palotahomlokzatokat borító ornamentikákhoz. A másik réteget az 
üveghomlokzat pigmentált és homokfújt felületei adják, amik felismerhető naturáliákat is 
tartalmaznak. A Dunát visszatükröző hullámzó üveglamellákon egy a folyó felszínéről készült 
felnagyított kép jelenik meg. A kép a Duna faunájához tartozó lepkék, halak és planktonok 
üvegre ráfestett-ráégetett képpontjaiból áll össze.és céljuk a várossal, annak lakosságával 
folytatott interaktív párbeszéd létrehívása.  
A Budapest VI. Ó utca 14. butikhotel terve a réz különféle megmunkálási lehetőségeit 
ornamentumként használta a meglévő klasszicista épület és az új ráépítés dialogikus 
viszonyának a megteremtéséhez.  
A Budapest, VII. Dohány utcában megépült erzsébetvárosi gettó emlékfala a tradicionális 
zsidó architektúra egy díszítőelemét (a Rumbach utcai zsinagóga belső falának mintáját) 
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dolgozza fel és értelmezi át a vasbeton felületeken alkalmazva, ezzel tágítva az értelmezés 
lehetőségét. 
A Graphisoft Park fogadóépületének a terveinél egy kétrétegű homlokzati konstrukció külső 
felülete szolgál kommunikációs felületként. A speciális homlokzati kiképzés révén (az 
üvegrétegek közé laminált anyag változtatja az elektromos ellenállását és így a 
transzparenciáját, ezáltal alkalmassá válik arra, hogy projektorokkal vetíteni lehessen rá) 
online kommunikációra képes. Itt a képi információ válik ornamentikává, ami lehetővé teszi 
az épületben dolgozók és a külső járókelők közötti képi kommunikációt.  
 
Alkotások: 
Tolcsva, az Oremus társaság borászata 
Lánchíd 19 Design Hotel (Budapest, I. Lánchíd utca 19.) épülete 
Budapest, VII. Dohány u.34. Az erzsébetvárosi gettó emlékfala 
Graphisoft Park fogadóépületének pályázati terve 

 

         
Budapest, Lánchíd 19 Design Hotel,   Budapest, VI. Ó u. 14.Butikhotel terve    Budapest, VII. Dohány u. 34. 
 

 
Budapest, 2015. október.                                                                              Sugár Péter DLA  

 
 

 


