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Lehet-e a baj a.dobozepiteszettel?
Epiteszet
Az 1. szamu Altalanos Is kola
Budaiirsiin
Torma Tamas

Sors ez, szinkronicitas, veletlen
vagy az orok forma16das hetkoznapi kovetkezmenye (nem
kfvant resz torlend6), mindenesetre eppen nemreg futottam
bele egy kisse paprikas vitacikkbe, amelyben ugy mellesleg erosen odamondanak az
ugynevezett ,dobozista epfteszetnek" is.
Miert, lehet mas is? Mert mikozben en sem felejtettem meg
el fiatalkorunknak azokat a racsodalkoz6s pillanatait (es faleg a hozza kapcsol6d6 es kiabrandft6 erzeseket), amikor
egy-egy uj epiilet val6ban nem
latszott tobbnek kiviilr61, mint
egymasra rakott 6rias epftokockaknak, az6ta azert mast sem
igen tapasztalhattunk. Vfzszintesek es ftiggolegesek kozott
eliink, lehet, hogy nem a legidealisabban, de meg a legmereszebb templomtoronyban is az
egbe tores mellett ott asszisztal
eszrevetleniil anyag, statika es a
sulymegosztasok lathatatlan realitasa.
Vagy tragikusan es kij6zanodva felnottiink, es innen nezve csak romantikus lazadas Csete Gyorgy. es Makovecz minden
ideaja vagy a pszichoanalitikus
Carl Jung maximaja, aki sajat
lelkenek bels6 kepere pr6balta
megformalni a Ziirichi-t6 partjan all6 hazat?
Amikor tehat az egyik leggazdagabb magyar onkorm{my-

Az aulaban hirtelen kitagul a ter Fot6: Teknos Mikl os

zat, a budaorsi uj iskolaja elott
.allok, ket egymasba dolgozott
teglakubusat is mas szemmel
nezem - es en nem elsosorban
doboznak latQm. Pedig nines
rajta semmi dfszftes, kiils6 feher feliileteit csak az ablaksorok
zold szfnezese, es a f6bejaratot
hangsulyoz6 kapuzat piros szfnezese tori meg. Foleg a szerkezete el tehat, a ,doboz", de egeszen mas doboz, mint mondjuk
az Electro Worlde vagy a Tesc6e
szemben, az M1-M7 tuloldalan.
Az uj varoskozpont epiil itt,
az iskohival szemben lassan atadasra kesz a varosi uszoda es
sportcsarnok, es lesz meg 6voda es mas is, erre utal az aut6palya mellett kiasott tekintelyes
alap. A tervez6, Dobaifanos tavaly elnyerte a fovaros epfteszeti niv6dfjat a kelenfoldi lak6telep kozepen a116 szAMALK-szekhazzal (www. nol.hu
zow. januar 7.), es ki nem mondott~n is sok a hasonl6sag a
ket - nagyjab61 egy id6ben tervezett - epiileten. Eloszor is,
tombjiik hasonl6an puritan, lecsupaszftott doboztest, megis
sikeriil valarnivel meghaladni,
ami nem pusztan disz, hanem
a szerkezeteb61 kovetkezik. Kelenfoldon a sotetbarna teglaborftas ,pottyozesevel", itt a szokasosnal szelesebb es hangsulyosabb ablaksorokkal - ez nemi konnyedseget is kolcsonoz
az amugy vallalt dobozformanak. Itt is, ott is kiilon hangsulyt
kap a bejarat, de igazan csak beliil mutatjak meg magukat (a
SZAMALK is oktatasi epi.iletnek kesziilt, .mivel egy f6iskolat
is magaban foglal).
Ha belepi.ink, rogton feltunik

az aulak hasonl6saga: hirtele~
kitagul a ter, a termeszetes feny
tetoablakokon is erkezik, ez a
rna mind hangsulyosabba va16,
tin. fenntarthat6 epfteszet jegyeben egyre fontosabb lesz (egyre t6bb a termeszetes es egyre
kevesebb a mesterseges, azaz
energiapazar16 feny vagy hohatas), es ilyen korszerii megoldas
meg a zoldtet6, illetve a vizesblo.kkok padl6fi.itese, szenzoros
csapjai es villanykapcsol6i. Peldasan atgondoltak az epiilet elrendezese es kozlekedesi utvonalai, es tovabbi ternovel6 illuzi6t keltenek az iivegfalu korlatok is, ugyanakkor ami bevalik
a f6iskolas koruaknal, nem biztos, hogy j6 lesz a kisebbeknek
is. A ketszintes bels6 aula biztosan teriszonyos lesz peldaul nehanyaknak, es a sziilok koziil is
tobben megjegyeztek, hogy talan ttl! alacsonyak a korlatok mindenesetre ezt is, azt is igazolni latszanak azok az ut6lag
felragasztott piros szigetelocsfkok, amelyek a korlatok kozvetlen kornyezetet igyekszenek tiltott z6nakent hangsulyozni.
Akkor tehat lehet-e val6di
elet egy ilyen dobozepiiletben?
Az igazi epftesz nem dobozokat
vagy nem do bozo kat, hanem tereket tervez: es ha az elet - arne!yet ide a gyerekek hoznak be-,
szabadon aramolhat ott, akkor
meg a kiilsoleg legszigorubb
doboz is atlenyegi,il. Ez az epi.ilet szamomra az oktatast, mint
racionalis tevekenyseget jelenfti meg, sok fennyel es a sz6 szoros ertelmeben vett kor-szerusegekkel - es ennel azert rna
vannak sokkal rosszabb olvasatok is.
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