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A művészetnek sok formáját ismerjük: festészet, zene, építész, szobrászat. Mégsem 

szabdalhatjuk szét a művészet fogalmát egymástól független darabokra. Ezek a művészeti 

formák érdekesebbnél érdekesebb formációkban találkozhatnak. Feladatomban az építészet és 

a zene találkozását vizsgáltam. 

A zenében minden hangnak megvan a saját színe. A templom ablakainak a színei sem 

véletlenszerűen követik egymást. Egy középkori gregorián mű kottáját építették bele az 

oltárába színes ablakok formájában. Így elmondható az épületről hogy fellelhető benne a 

dallam fogalma. 

Az ablakok nem a hagyományos szerepüket töltik be. Nem lehet átlátni a templom oltára 

mögötti térre, tehát nem két fizikai tér kapcsolatát teremtik meg, hanem egy szakrális tér 

irányába nyitnak kaput. Maga a templom is egy zárt közeget alkot, nincsen más ablak, ami 

kilátást biztosítana (ami van, az is a padok mögött helyezkedik el, tehát a fényt beengedik, de a 

vele háttal álló embernek nem nyújtanak kilátást). A ház belső tere így teljesen elhatárolódik az 

azt körülvevő fizikai világtól, tehát az ablakok hagyományos szerepének hiánya az épület 

rendeltetését szolgálja. 
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dallam

épület: Tivoli strandépület

tervező: Korodi Szabolcs
helyszín: Szováta, Erdély

A szovátai ifjúsági tó rehabilitációjának turiszti-
kai és közösségi jelentősége mellett nagyon 
fontos ökológiai indíttatása volt. A kilencvenes 
években lecsapolt tó védelmet nyújt a 
Medve-tó heliotermikus ökoszisztémája 
számára a hegyről lezúduló csapadék elől. 
Az újjáépített tó könnyen beilleszkedett régi 
környezetébe, a strandépület tervezőjének 
azonban nehezebb dolga volt összehangolni 
építményét az erdővel, a tó kanyargó part-
jával és változó mélységével. A fából megvaló-
sult szerkezet követi az erdő és a part von-
alvezetését, az épület teljes egésze mintha a 
tómeder geometrizált tükörképe lenne, így tud 
a töredezettség organikus lenni, segítve az 
épületnek együtt élni környezetével. 
A ház, az erdő hangjának, a sóhegyek éles 
rezgésének térbeli, megfagyott dallama. 

Kulcsár-Kilyén Róbert | Bevezetés az építészetbe | 2014

ritmus

feszültség

dinamika
harmónia

koherencia
folytonosság

A tető a talaj szintjéről, az erdő és víz 
találkozásából indul, és különböző magasságú 
hangok sorozataként töredezik, mégis 
egységet alkot. A dallam ritmusa nem csak a 
tető törésének szabálytalan ütemezéséből 
adódik, hanem az épületet alkotó, ismétlődő 
motívumokból is, mint a vonalkódszerű, párhu-
zamos elrendezésű lécek a homlokzaton, vagy zamos elrendezésű lécek a homlokzaton, vagy 
az oszlopok, melyek zenei fázisokként működ-
hetnek. A zeneiség, a ritmus eltérő léptékekben 
is megfigyelhető, a szerkezeti részletektől, a 
teljes épületen át, a környezetével való kapcso-
latáig. A természet háttérként szolgál az épület-
ben rejlő többszólamúságnak, feszültségnek, rit-
musnak, dinamikának.






