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Tisztelt Olvasóink!
Az Országépítő folyóirat ára a jelenlegi 800 Ft-ról 1000 Ft-ra emelkedik 2021. januártól.
Előfizetni az elofizetes.orszagepito@gmail.com e-mail címen lehet, a név, a postacím, és a számlázási
cím megadásával. Egy évre az előfizetés díja 4000 Ft (postaköltséget csak külföldre történő postázásnál
számolunk fel), melyet a Kós Károly Alapítvány 10402166-21629530-00000000 számlaszámra kell utalni,
a közlemény rovatba a név és az „Országépítő megrendelés 2021” megjegyzés feltüntetésével.
Régebbi számot megrendelni szintén ezen a címen, ezekkel az adatokkal lehet. Egy példány ára a
2020. év végéig megjelent lapszámok esetében 750 Ft, 2021. januártól 1000 Ft lesz. A postaköltség
a posta aktuális díjszabása szerint alakul (1 pld. 400 Ft, 2 pld. 1200 Ft, ennél több példány és külföldi
rendelés esetén egyeztetés szükséges).
A Kós Károly Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2019-ben személyi jövedelemadójuk
1 százalékával támogatták. Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2020-ban beérkezett 64 096 forintot
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk.
Kérjük, hogy 2021-ban is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitűzéseit!
Adószámunk: 19193580-2-41
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Ha egy angol idilli környezet leírása lenne a feladat, könnyedén építkezhetnénk a
ködben derengő középkori templom látványából. A gondozott füves területekkel és
fűzfaligetekkel tűzdelt tájat sekélyen kanyargó patak szelné át. Nem hiányozna a képről
egy ódon angol ház sem: a magastetőkön hatalmas kandallókémények sorakoznának,
a súlyos oromfalakat osztott ablakok kísérnék, látszólag szertelen, mégis méltóságteljes
rendben… Máris megragadtuk a félreismerhetetlenül angolos hangulatot.

ÖRÖK ÉRTÉK
WEST STOW LODGE
Építészet: Project Orange, Christopher Ash
Szöveg: Dénes Eszter
Fotó: Jack Hobhouse
„Uram, adj alázatot, hogy ne akarjam megváltoztatni, ami örök érték.
Uram, adj bátorságot, hogy megváltoztassam azt, ami csak mulandó forma,
és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni az örök érték
és a változó forma között.”
Német eredetű ima*

WEST STOW LODGE
E TERNAL VALUE
West Stow Lodge is a large, newly built family home in the vicinity of a medieval parish church. The proposal is a structured, but informal composition that
echoes the form of a traditional Suffolk Hall House, with a central double-height hall and two large cross wings. The choice of exterior materials, with a rigorous
order to the composition of the window frames, provides a contemporary counterpoint to this traditional architectural form. The house, designed by London
architects Project Orange, can be seen as a nuanced, contemporary exploration of the domestic vernacular architecture in Suffolk. Wisdom and humility helped
its designers to recognize the eternal value, while making courageous statements in shaping the fleeting form.
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* Beer Miklós nyomán

Ez a kép lehetne akár a kelet-angliai
180 lelkes West Stow falucska háromholdas birtoka is, a Culford patakkal.
Csakhogy ebben az esetben a középkori
templomtorony melletti házat 2015-ben
illesztette a képre a Project Orange londoni építésziroda tervezőcsapata. Mégsem érezzük idegennek környezetében,
miközben a negédes múltba révedéssel
sem vádolható. Az épület tömege laikus
szem számára is magától értetődő rokonságot mutat a hagyományos suffolki
házakkal. Ez utóbbiak az Anglia-szerte
jellemző, hall house középkori gyökerekkel bíró háztípust képviselik, melynek
magja egy nagy alapterületű, gyakran
két szint magasságú központi tér. Ehhez
az idők során megfelelő – a közlekedést
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West Stow Lodge

Építészet: Project Orange
Vezető tervező: Christopher Ash
Munkatársak: Ian Ritson, Will Jefferies
Szerkezettervező: Richard Jackson
Kert- és tájtervező: Janey Auchincloss Designs
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is kijelölő – rendben konyha és éléskamra, illetve privát tereket magában foglaló szárnyak kapcsolódtak. Ezt a hagyományos struktúrát követi a bemutatott
új épület alaprajza és tömegkapcsolatai,
a két szint magasságú központi halljával
és a két keresztszárnyával. Az összesen
643 m 2 alapterületű ház egy háromgyermekes család számára épült azzal a céllal, hogy további életük minden eseményének színtere lehessen. A földszinten
a közös időtöltés terei (nappali-étkezőkonyha, zeneszoba), valamint dolgozó-,
terápiás és játszószoba, míg az emeleten a privát szférát jelképező hálószobák alkotnak átlátásokkal és tágas
kiszolgálóterekkel egybefűzött logikus
rendszert. Az épület hagyományos angolos eleganciával fogadja az érkezőt:
a hajlatba ízesülő tornácról belépéskor
rögtön átlátás nyílik a hátsó kertre, míg
az előtéri kiszolgálóegység ügyesen rejt-

N

 Emeleti alaprajz

ve marad, a mellékhelyiség az átjárható
gardróbon keresztül közelíthető meg.
Feltűnő a tömegek és a homlokzati
foltok kiérlelt aránya: a komponálás
mozgatóerejét a látvány mögötti belső
funkció adja. Az egyszerű síkokat osztó változatos – három alaptípusba sorolható – megjelenésű nyílászárók harmonikus, laza rendben sorakoznak. A
nyílászárók erős vertikális osztásának
fegyelmezett rendje szándékolt ellenpont a ház romantikus formájával. Minden ablak és külső burkolóelem osztásánál ugyanaz a 600 milliméteres köz a
struktúra alapeleme. Ez a visszatérő ritmus rendezi a kompozíciót, elejét véve a
tervezői szeszélyes ötleteknek.
Az anyaghasználat tekintetében a minőség és az egyszerűség a kulcsszó, mely
nem silányul együgyűséggé. Ez egyben
a későbbi patina záloga, mely az angol
vidéki ház legfőbb sajátja… A hagyományos, helyi építőanyagok – égetett
agyagcserép, nyers tölgy, illetve az ácsszerkezeteknél fehérre festett fa, valamint a nyers és a fehérre festett téglafelületek – összhangot teremtenek régi
és új között. A homlokzaton megjelenő
anyagok a korszerű igényekre szabott
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további, nem a léptéket, hanem a városi
és a vidéki (falusi, tanyasi stb.) helyszínt megkülönböztető cizellálás is elképzelhető lenne akár…
Baillie Scott a korszerű, századfordulós vidéki angol háztípus egyik megteremtőjeként a Házak és kertek című,
1906-ban megjelent könyvében úgy
nyilatkozott, hogy „a mai építkezés
nem annyira művészet, mint inkább betegség. A régi házak komoly és nyugodt
szépségét mindenütt felváltja a művészetet hazudó felületes ügyeskedés.”
Az azóta eltelt 114 év alatt megállapítása sajnos nem vesztett erejéből. Még
Nagy-Britanniában sem, ahol a komoly
erőfeszítések ellenére sem mondható általánosnak a cikkben bemutatott
épületet alakító tervezői gesztus. Bár
belső térbe is átfordulnak, ahol a csiszolt betonpadló hidegségét a tölgyfa
asztalosmunka túlsúlya finoman oldja.
Az épület egészét nemes, természetes
anyagok, és elegáns, aprólékosan kidolgozott részletek jellemzik. Bár első pillantásra − minden ráerőltetett magyarázat nélkül − egy hagyományos angol
ház érzetét kelti az épület, a síkok váltakozása adta fény-árnyék játék, és az
erőteljes vertikális-horizontális hangsúlyok mégis diszkréten mai, kortárs összhatást eredményeznek. Mindezt pedig
példamutató természetességgel éri el.
A hagyományos vidéki ház esszenciájának megragadását korábbi munkáik alapozták meg, melyek közül kiemelendő
az oxfordshire-i Rush Manor felújítása
és bővítése, amely 2010-ben a British
Homes Awards fődíjasa volt. Nem mellékes, hogy az Év háza hazai pályázatnak megfelelő országos megmérettetés
Nagy-Britanniában három kategóriát
határoz meg: kis ház 230 m 2-ig, nagy ház
230 m 2 felett, végül felújítás és bővítés.
Így, ellentétben a hazai gyakorlattal,
ahol csak egy fődíjat adományoznak,
minden építeni vágyó megtalálja azt a
szándékainak és (anyagi) lehetőségeinek megfelelő, szakavatott zsűri által
példamutatónak ítélt otthont, mellyel
adott esetben azonosulni tud. Igaz,
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esetünkben londoni székhelyű építészirodáról van szó, tudni való, hogy
tagjai mély gyökereket eresztettek e
kelet-angliai vidéken. E vidékhez köthető munkáikat és a táj, valamint a helyi építészeti értékek iránti tiszteletüket külön kiadványban foglalták össze,

melyben nem egy, figyelemre érdemes
alkotás is helyet kapott. A tervezőcsapat tagjai közel húsz évig éltek a
suffolki Lavenhamban, és büszkén jelentik ki e könyv lapjain, hogy e vidék
vernakuláris építészete máig inspirálóan hat rájuk.

