
A Dubniczay - ház rekonstrukciója és bᔐvítése, Veszprém

A veszprémi vár középpontjában, a püspöki palotával szemben áll a város 
barokk építészetének egyik legszebb emléke, az 1751-ben Dubniczay István 
kanonok által építtetett lakóház. A palota egy kelet-nyugat irányú, az utcától a 
várfalig húzódó telken áll. A fᔐépület és a kétfelᔐl hozzá csatlakozó gazdasági 
és kiszolgáló funkciójú épületek „U” alakban zárják közre a bensᔐséges hangu-
latú udvart, melyrᔐl szép kilátás nyílik nyugat felé. Az épület több szempontból
is meghatározó szerepet tölt be a városképben. Ha dél felᔐl közelítjük meg a 
központi teret, az elénk táruló látvány középpontjában áll. Fᔐhomlokzata a szé-
kesegyházzal, a püspöki (ma érseki) palotával, a nagypréposti palotával hatá-
rolt, Szentháromság oszloppal díszített térre néz. Udvari homlokzata a várfal 
rondellájának maradványával nyugat felᔐl a sokszor megörökített veszprémi lát-
kép lényeges eleme. Mai állapota több építési periódus nyomát ᔐrzi.

A rekonstrukció során jó állapotú, magas színvonalú díszítᔐfestések kerül-
tek elᔐ. A rétegek tanúsága szerint az elsᔐ periódusban még csak fehér mesze-
lés borította a szobák falát. Az elsᔐ díszes kifestést már Dubniczay kanonok va-
lamelyik - eddig még nem azonosított - utódja megrendelésére készítették. 
Minden szoba kifestése eltérᔐ: van közöttük brokáttapéta utánzat; márványlá-
bazatos faltükrökkel díszített; csíkos mintázatú; a középtengelyben lévᔐ szoba 
falain pedig, a XVIII. század második felében igen divatos, egzotikus, madaras 
tájkép ábrázolás (pálmafák, sások, liliomok) található.

A rekonstrukció a ház korábbi beépítési módjai közül az utolsó, a XX. szá-
zad végére kialakult „U” alakú formát ᔐrzi meg. Az északi szárny fölötti emelet-
ráépítés szimmetrikussá egészíti ki az udvar két térfalát, összefogja a földszint-
en lévᔐ, különbözᔐ periódusban épült helyiségeket. A déli oldalon, az elbontott 
toldaléképület helyén a korábbi épületnagyságot követᔐ, a magtárral azonos 
párkánymagasságú új téglaépület készült. A fᔐépület 1905-ben leégett man-
zárd fedélszerkezetének formája rekonstruálható volt, ez alapján készült a 
padlásteret is magába foglaló, barokk minta alapján szerkesztett tetᔐ.

A palota jelenleg két múzeumnak és egy galériának biztosít helyet. A 
László Károly Gyᜐjtemény az elsᔐ emeleten az északi szárny fölé helyezett 
emeletráépítésben és a padláson található. A Várgaléria a kapualjtól balra esᔐ 
három helyisége ideiglenes kiállítások helyszínéül szolgál. Az északi szárny 
emeletráépítése az udvar felᔐl ablaktalan vakolt tömegként jelenik meg. A bel-
sᔐ tér az északi oldalon lévᔐ felülvilágítókon keresztül kap megvilágítást. A kü-
lönbözᔐ funkciójú, fehérre festett, vakolatlan kerámiafelületek homogén relief-
ként burkolják körül a teret (hᔐszigetelᔐ téglafal, a vasbeton pillérek zsaluzata-
ként mᜐködᔐ kerámiaelemek és a ferde vasbeton lemez alsó síkján lévᔐ tégla-
betét). A szoborposztamensek a tölgy padlóból nᔐnek ki. A fᔐépület tetᔐteré-
ben a rekonstruált barokk fedélszerkezet elemeit a falakhoz hasonlóan 
gipszkarton burkolja körül. A beburkolt tetᔐ elemekbᔐl összeállított szerkezete 
így kristályos szerkezet benyomását kelti.

A Tegulárium, a Magyar Építᔐipari Múzeum Téglagyᜐjteménye a palota 
déli szárnyában található a korábban magtárként funkcionáló épület mellett. A 
Tegulárium kiállítóterei a fᔐépület utcai homlokzati síkjától a várfalig terjedᔐ
pincerendszerben, a magtárban és a különbözᔐ korú töredékekbᔐl álló toldalék 
helyén felépült új fogadóépületben találhatók. A két épület közt sikátor jelöli a 
kor- és stílusváltást, megmutatja az épület korábban szabadon lévᔐ homlokza-
tát. Innen nyílik a múzeum új bejárata. Az új fogadóépület falai a külsᔐ és belsᔐ 
várfalat támasztó, föld alatti barokk ívekre ülnek rá. A tégla építᔐanyaga és té-
mája is a múzeumnak. A falak és a bútorok 3 mm vastag, nyitott fugával vágott 
téglából rakott falazatok. A téglaszerkezet a speciális fektetési technikának kö-
szönhetᔐen kᔐszerᜐ felületként viselkedik. A pincében lévᔐ padlóburkolat és
bútor egy egységet képez, melyet a hálós textúra jelez.
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Érzéki rend - kortárs német-svájci építészet
Bevezetᔐ

A korábban is megbízható színvonalú, kiváló minᔐségᜐ, ám kissé unalmasnak, 
monotonnak tartott svájci építészetben a nyolcvanas években mélyreható vál-
tozások indultak el. A hetvenes évek szociálisan elkötelezett modernizmusát 
sokszínᜐ, az építési helyre, az anyagokra, azok összeillesztésére, a helyi építési 
hagyományokra érzékenyen reagáló építészet váltotta fel, mely érintetlen 
maradt a posztmodern historizáló irányzataitól.

Az egyszerᜐségre, a szerkezeti tisztaságra törekvés, a gazdaságos-
ság, a formai szegénység, mely korábban is jellemezᔐ volt, sokkal kifinomul-
tabb formában jelentkezett. A magas mesterségbeli tudást igénylᔐ részletkép-
zések, az alkalmazott dekoráció nélküli, természetes fényben fürdᔐ, végletekig 
leegyszerᜐsített terek láttán Svájci dobozról, minimalizmusról kezdtek beszélni 
a kritikusok. A változások egyik katalizátora, - a német-svájci építészet alapító 
mítosza szerint - Aldo Rossi oktatási tevékenysége volt az ETH-n. Gondolatait 
tanítványa Miroslav Sik fejlesztette tovább az analóg építészetként híressé vált 
tervezési eljárássá. A német-svájci építészet egységessége mind a mai napig 
az ETH-n folyó egyetlen, német nyelvᜐ építészképzésnek is köszönhetᔐ. Az 
értekezés a német-svájci építészet nyolcvanas évek elejétᔐl induló építész-
egyéniségeit, alkotóközösségeit mutatja be: Diener & Diener, Morger & Degelo, 
Herzog & de Meuron, Burkhalter & Sumi, Peter Zumthor, Peter Märkli, Gigon & 
Guyer, Valerio Olgiati, Bearth & Deplazes, Miller & Maranta, Jürg Conzett, Gion 
A. Caminada, Meili & Peter, stb.

A kutatás számomra egyik legfontosabb célja megérteni azokat a fel-
színes szemlélᔐ számára talán érdektelen folyamatokat, amelyek egy ország, 
jelen esetben Svájc építészetének egy rövid évtized alatt végbemenᔐ átalakulá-
sa mögött állnak. A másik, ezzel szoros összefüggésben az egyes életmᜐveket 
és az épületeket belülrᔐl mozgató, a színes folyóiratoldalak takarásában gyak-
ran rejtve maradó esztétikai, építészeti szándékok feltárása, megismerése és 
bemutatása volt. Mint gyakorló építészt elsᔐsorban a forma keletkezésének 
problémája foglalkoztat, a forma legtágabb jelentését értve ez alatt, azt mely 
az alakítás, tervezés, gestaltung, design során jön létre. Ebbᔐl a szemszögbᔐl 
közelítettem meg a kortárs német-svájci építészetet is, és az értekezés szerke-
zetét is ennek a szempontnak rendeltem alá.

Az értekezés két nagyobb egységbᔐl épül fel. Az elsᔐben kísérletet 
teszek a kulturális, társadalmi és történeti kontextus felrajzolására. Ennek elsᔐ, 
Helvét anzix címet viselᔐ része általános bevezetést jelent a kortárs svájci kul-
túrába. Azokat a mítoszokat, kliséket, történelmi eseményeket mutatja be, 
melyek a mai napig döntᔐ módon határozzák meg az ország és lakóinak 
identitását. Ennek második Változás és folytonosság címᜐ része pedig a XX. 
század svájci építészettörténetébᔐl azokat a súlyponti eseményeket igyekszik 
kiemelni, melyek elengedhetetlenül fontosak a kortárs törekvések megértésé-
hez, lemondva ezzel egy összefüggᔐ történetet megírásának lehetᔐségérᔐl.

A kortárs német-svájci építészet az általános bevezetᔐt követᔐen te-
matikus fejezetekben mutatom be. Minden fejezet egy formaprobléma köré 
rendezᔐdik. A regionális stratégiák a hely kultúrájához, társadalmához, 
életmódjához, éghajlatához és topográfiájához, szorosan kötᔐdᔐ épületeket 
veszi sorra. A modernség hagyománya, mint azt a cím is mutatja a modern 
építészet örökségéhez, és ennek megújításához kapcsolódó példákat jár körül, 
a szerkezet, az elᔐregyártás, a technika, a mérnöki gondolkodás szerepének be-
mutatásával. A Különös tárgyak, a német-svájci építészet minimalista törekvé-
seit, azok mozgatórugóit igyekszik feltárni, az épületek anyaghasználatának kö-
zéppontba állításával, a Mély felület pedig a gyakran az építészeti üzenet kizá-
rólagos médiumává váló homlokzati síkokon megjelenᔐ ornamentika, színek, 
pigmentek szerepét vizsgálja. A bevezetᔐ és a négy fejezet tartalmát egy-egy 
tézisben foglaltam össze tömören.

A fejezetek önmagukban megálló, ugyanakkor a többivel párhuza-
mos, azt kiegészítᔐ képeket rajzoljanak föl. A részletesen ismertetett épületek 
és alkotók egy-egy fejezetben kaptak állandó helyet, ha azonban szükséges 
más fejezetekben is történik rájuk utalás. Az alkotókat a középpontba állító tár-
gyalásmóddal szemben sokkal több lehetᔐség nyílik az egyes életmᜐvek, 
épületek közti kapcsolatok, áthallások, hasonlóságok megmutatására.

Tézisek

1. tézis
Érzéki rend
A kortárs német-svájci építészet jellegzetes ismertetᔐjegye a forma érzékisége, mely a 
nemzetállamok utáni világban alapvetᔐ kérdést, az identitás megᔐrzését, elᔐállítását és 
fenntartását tematizálja, kifejezheti a helyi kultúrához, építésmódokhoz, való kötᔐdést, de 
a kor hangulatát, a divatot, a pillanat érzületét is, azaz a globális és a regionális együtt 
van benne jelen.

A svájci építészet sikere abban rejlik, hogy a helyi és a globális kultúra, a modernség, bi-
zonyos aspektusait képes volt úgy szintetizálni, hogy kapcsolatot tudott létesíteni a nem-
zetközi irányzatokkal, és emellett sikerült megᔐriznie autentikusságát, olyan jellegzetesen 
svájci minᔐségeket, mint a tárgyszerᜐség (Sachlichkeit), a hétköznapiság, a realizmus és 
az építés folyamatát végigkísérᔐ, olykor fáradságos egyezetési mechanizmusok lefolyta-
tásának kultúrája. A forma érzékisége mögött a svájci építészet bipoláris jellege húzódik 
meg, mely egyrészt a geometriai forma egyszerᜐségét, ugyanakkor az ennek következté-
ben hangsúlyossá váló formát alkotó síkok kettᔐsségét jelenti. Redukált forma és gazdag 
(túlburjánzó, díszes) felületek. Ez a kettᔐség jelenik meg a Variegated Minimal (Tarkabar-
ka minimal) kifejezésben is, melyet Wilfried Wang Gigon & Guyer építészetérᔐl szóló írá-
sának címeként használt, vagy az Askese und Exzess (kicsapongás és aszkézis) szópár-
ban, mellyel Moravánszky Ákos jellemezte Svájc építészetét.

2. tézis 
Regionális stratégiák
A kortárs német-svájci építészetben jelen vannak a hely kultúrájához, társadalmához, 
életmódjához, éghajlatához és topográfiájához, szorosan kötᔐdᔐ épületek, melyek a kultu-
rális identitás fenntartásának eszközeivé is válnak.

A regionális gondolkodás Svájc egész történelmét áthatotta; ez tükrözᔐdik regionális ala-
pokon felépülᔐ többszintᜐ közigazgatási rendszerben, az olykor egymásnak ellentmondó, 
a helyi és országos érdekrendszerek együttes jelenlétében, a multikulturalitás hagyomá-
nyában, és az identitás szᜐkebb lakókörnyezethez és a tágabb régióhoz való kötᔐdésé-
ben. Mindezek ellenére az ország mindig alkalmasnak mutatkozott a külsᔐ hatások integ-
rálására is. Ennek a kettᔐs szempontrendszernek az érvényesülését láthatjuk Gion A 
Caminada fa panelekbᔐl építkezᔐ boronafalas épületeiben, ahol az elᔐregyárthatóság, az 
anyagtakarékos építésmód kapcsolódik össze az egyedi módon értelmezett helyi építési 
tradícióval és a szociális felelᔐsségvállalással; vagy Bearth & Deplazes építészek vellai 
iskolájában, ahol a klimatikus adottságok, és helyi építészet formáinak szintézise hoz létre 
egy energiatudatos épületet. De Peter Zumthor Szent Benedek kápolnájában is, ahol a 
zsindellyel borított plasztikus forma, és a szerkezet kifejezᔐereje a legmagasabb szintᜐ 
poézisben egyesül a tájjal.

3. tézis
A modernség hagyománya
A német-svájci építészet modernséghez fᜐzᔐdᔐ viszonya egyrészt a modern építészet 
történeti hagyományához kötᔐdᔐ sokrétᜐ kapcsolatrendszert, másrészt pedig egy olyan 
általános a kortárs szakmagyakorlást meghatározó ideológiamentes és kritikus magatar-
tást jelent, melyben a technikai, a szerkezeti kérdések, a mérnöki gondolkodás, a 
takarékosság, az elᔐregyártás központi jelentᔐséggel bírnak.

Svájc kevert, nem vegytiszta modern építészete nem hagyományozott egyértelmᜐen 
követhetᔐ, jellegzetes formai stílusjegyeket az utókorra. Az örökség olyan építési 
gyakorlatokban érhetᔐ tetten mint a faépítészeté, ahol az építésmód modern hagyomá-
nyainak folytonossága nyomon követhetᔐ a szerkezetek megújításában, bizonyos modern 
mᜐfajok, épülettípusok, beépítési módok továbbélésében, és a modern mérnöki tervezés-
nek abban a svájci hagyományában, melyben a formai problémák és a szerkezeti szük-
ségszerᜐség mᜐvészi módon képes szintetizálódni. A modern építészeti hagyományhoz 
mind a faszerkezetes építésmódhoz való kapcsolódás döntᔐ módon határozza meg a 
Burkhalter és Sumi építészpáros eddigi pályafutását, melyben a kapcsolati erᔐknek alá-
rendelt kevés számú építᔐelem segítségével is változatos faépítészetet hoztak létre. A 
kortárs faépítészeti gyakorlatban fontos szerepet kapnak azon innovatív megoldások, me-
lyeket a technika fejlᔐdése, a modern kompozit anyagok alkalmazása és a számítási eljá-
rások korszerᜐsödése tett lehetᔐvé. Ilyen például a fa és a beton építᔐanyagok együttes 
alkalmazása hibrid szerkezetek elᔐállítására Marcel Meili és Markus Peter bieli Svájci 
Faipari Mérnökiskolájánál vagy a boronafalas építésmód megújítására Gion A. Caminada 
és Peter Zumtor által tett modern kísérletek. A svájci mérnökiskola legszebb hagyomá-
nyainak folytatását jelentik a Jürg Conzett, Walter Bieler és Christian Menn által tervezett 
hídszerkezetek.

4.tézis

Különös tárgyak
A kortárs svájci építészetet leggyakrabban a minimalizmus, az új egyszerᜐség (neue 
Einfachheit) a svájci doboz fogalmakkal írják le. Ezek a megjelölések a forma egyszerᜐsé-
gét, a felhasznált anyagok ökonómikus voltát, homogenitást, tárgyszerᜐséget, reduktivi-
tást jelentenek. A minimális, a reduktív semmi esetre sem esztétikai vagy méretbeli tu-
lajdonságokra, sokkal inkább a formálásmód önkorlátozó jellegére utalnak. Nem az eszté-
tikai, ami minimális, hanem az eszközök, melyek hozzá vezetnek.

Az épületek tömörsége, egyöntetᜐsége többnyire az ᔐket felépítᔐ építᔐanyagok homogén 
megjelenésének, és erᔐsen korlátozott számának köszönhetᔐ. Legtöbbször az anyag je-
lenlétén kívül az építészet összes egyéb összetevᔐje háttérbe szorul. Az anyag 
szemantikai jelentésével szemben szenzuális minᔐségei kerülnek elᔐtérbe, az anyaghoz 
való hᜐség moralisztikus elvével szemben nem az anyag, hanem annak az érzéki 
megjelenése válik fontossá. Az anyagok és összeépítési módozataik állandó kísérletezés 
tárgyát képzik. Ez a skála olyan egyszerᜐ konstrukciós technikáktól, mint az építᔐelemek 
egyszerᜐ egymásra fektetése, összeépítése vagy felhalmozása, a réteges homlokzatok

transzparenciát kiaknázó vizuális hatásán keresztül az alkímiai formulák titokza-
tosságához mérhetᔐ betonkészítési receptúrákig terjed. Az anyagok felhaszná-
lási módjaira erᔐteljes hatást gyakorolt a hatvanas- hetvenes évek képzᔐmᜐ-
vészete, melynek nyomait a Herzog & de Meuron korai mᜐveinek szimbolikus, 
allegorikus anyaghasználatában, és tárgyszerᜐ formálásában, Peter Zumthor az 
anyagok elemi jelentését felfedᔐ épületeiben érhetᔐk tetten. Gigon & Guyer 
építészek zürichi vasúti váltóépülete és a winterthuri Oskar Reinhart Múzeum a 
környezet anyagainak épületbe integrálása segítségével egyfajta mimikrit való-
sit meg, melynek során az anyagok a helyhez kötᔐdés eszközeivé válnak. A 
Davosban található Kirchner Múzeum épülete pedig csak ürügyként szolgált az 
üveg különbözᔐ felhasználási lehetᔐséginek kikísérletezésére és bemutatására.

5. tézis
Mély felület
A felület mint az épület üzenetének médiuma válik jelentéshordozóvá a refor-
máció puritán, képellenes magatartásával ellentétben változékony, tetszᔐleges 
megjelenést képes kölcsönözni az épületeknek, és gyakran az építészeti 
kreativitás kizárólagos terepévé válik.

Ennek egyik oka az épületszerkezetek fejlᔐdésében keresendᔐ. A több rétegᜐ 
homlokzatburkolatok, falszerkezetek alkalmazásával az épületek külsᔐ felületi 
megjelenése is megoldandó építészeti, mᜐvészeti feladattá vált. A valós teher-
hordó szerkezetek megjelenítése a hᔐszigetelés követelménye miatt nehézsé-
gekbe ütközik, ezért legtöbbször csak utalás történik rájuk a burkolaton. A szer-
kezet igaz megmutatásának modern dogmáját a Venturi felöltöztetett doboza 
váltja föl. A burkolat a hangsúlyozása, mely Gottfried Semper felöltöztetésel-
méletéig nyúlik vissza, a transzparens épületszerkezetek alkalmazásának kö-
szönhetᔐen gyakran az épület változó megjelenését eredményezi, olykor identi-
tását is megkérdᔐjelezi. A felület iránti érdeklᔐdés egyrészt az anyagok felületi 
minᔐségeivel való kísérletezést, a díszítés, az ornamentika, a képek a színek, 
pigmentek építészeti alkalmazásának újrafelfedezését jelenti. Ez 
legerᔐteljesebben a Herzog & de Meuron építészetében jelenik meg, ahol az 
ornamentika az életmᜐ elᔐrehaladásával párhuzamosan bomlik ki a térbe. A ko-
rai családi házak esetében ez csupán egy vékony, pigmentek segítségével lét-
rehozott felületi réteg. Az általuk felfedezett betonra fényképezés technológiá-
jának segítségével készült Pfaffenholz sportcsarnok és az Eberswaldéban felé-
pült könyvtár már teljes homlokzati felületeit ornamens borítja, hasonlóan a 
Ricola gyártóüzeméhez, ahol ugyanezt a feladatot szitanyomással felhordott 
díszítések és a természetes elpiszkolódás látja el. A Prada tokiói üzlete és a Pe-
kingi Olimpiai Stadion esetében pedig az ornamentika az épületek szerkezeté-
vel összefonódva tér és tömegformáló eszközzé válik. Az ornamentika célja 
olykor az anyag megsemmisítése, Conradin Clavout seewisi transzformátorállo-
másának elanyagtalanított betonfala az ajtókat is magába integráló textilszerᜐ 
zsaluzati rajzolat eredménye. A színek, pigmentek fontos szerepet töltenek be 
Gigon & Guyer építészetében is. A davosi sportközpont esetében a sportruhá-
zattól kölcsönzött megjelenést alkalmazzák az épületekre, míg a broelbergi és 
zürichbergi társasházak esetében a szín a forma integrációjában és értelmezé-
sében tölt be fontos szerepet.


