












 

Hajdúszoboszló  

Hungarospa 
 

Az átlátszóság és szülővárosom, 

Hajdúszoboszló,  tökéletes összekötő 

eleme a Hungarospa 

fürdőkomplexum a  rengeteg üveg- 

és vízfelületéből adódóan (a 

mediterrán tengerparti medence 

önmagában  6200 m2-es vízfelülettel 

rendelkezik). A komplexum egy 

kültéri strandból, csúszdaparkból, 

fedett termálfürdőből, fedett 

uszodából és fedett élményfürdőből 

áll. 

 Az épületek falát javarészt 

üvegfelületek alkotják, ezáltal az 

érzékelt térben megszűnnek a 

különböző részlegek határai, és az 

egész fürdő egyetlen egységként   

létezik, így akár télen a belső 

medencékben ülve láthatjuk a kinti 

termálmedencékben fürdőzőket.  A 

különböző termeket összekötő 

folyosók is üvegfallal vannak 

határolva. 

A vizet tekintve is sok példát lehet 

megnevezni. Számtalan a vízesést 

imitáló és vízsugáron alapuló effekt, 

maga a medencékben lévő víz is 

áttetsző tulajdonsággal bír, ezt fel is 

használják  az egyik medencénél, 

melynek csempézetében a 

Hajdúszoboszló felirat olvasható , 

egy másiknál a medence alján 

kavicsokat csodálhatunk meg. 
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Átlátszóság 
 

 

Az átlátszó anyagok 

legfontosabb tulajdonsága, 

hogy a fényt csak 

minimálisan nyelik el, 

rajtuk a fénysugarak át 

tudnak hatolni.  

 Az építészetben gyakran 

megjelenik az átlátszóság, 

elsősorban üvegfelületek 

esetenként víz- 

függönyfalak formájában.  

Már az ókori rómaiak is 

felfedezték az üveget, 

használták, mint 

építőanyag és díszítőelem.  

A transzparens felületeknek 

köszönhetően a tér kitágul,  

a falak elveszítik szigorú 

térlezáró szerepüket, sokkal 

inkább a kellemetlen 

meteorológiai hatásoktól 

védenek (szél, hideg, eső), 

semmint elszeparálnak a 

külső környezettől, 

vizuálisan  szabad teret 

láttatnak, általuk 

megtapasztalhatjuk a 

végtelen tér élményét. 

 

 
         



Az átlátszóság szavát hallva vagy
olvasva szinte mindenki elóször a szó
fizikai értelmére asszociál. Ebben az
értelmében az anyag lehetóvé teszi,
hogy a fénysugarak áthatolhassanak
rajta, így átláthatóvá válik a
számunkra. Azonban nem csak a fizikai
tulajdonságokra kell gondolnunk a
szóval kapcsolatban, hiszen ott van a
másodlagos jelentés, a mögöttes
tartalom is, melyet természetesen az
elóbb említett jellemzók hívnak életre.
Az átlátszó anyag valami többet ad:
elválaszt, de mégis összeköt, hiszen
látjuk azt a két térrészt, melyeket
elhatárol egymástól. Azonban mégis
ott van valami, ami nem engedi az
áthatolást az elválasztott két részbe.
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Ennek a nemrégiben épített épületnek számos
üveglapokkal határolt felülete van, melynek
eredményeképp megjelenik az átlátszóság. A
legszembetunóbb közülük az a hatalmas üvegfelület,
amely a forgalmas pesti utcát választja el a
nyugodt, belsó udvartól. Elválasztja, de mégis
teljesen belátunk. Átlépve az udvarba újabb olyan
oldalsó térhatárokkal találkozunk, melyek megengedik
a betekintést az élet belsó színhelyibe. Átlátszóak
a folyosók, a liftakna, a lépcsóház és a különbözó
szolgáltató egységek. Ezáltal kiszélesedik a
térérzékelésünk, mivel az átlátszó falak nagyobb
területet engednek észlelni. Ráadásul átmeneti
terekké alakítják az üveglapok  azokat a belsó és
külsó tereket, melyeket az átlátszatlan felületek
nem tennének.

Átlátszóság

Hevér Dominika 2013

B
u
d
a
p
e
s
t



 

 

 

 



 

 

  

 

 


