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és

  -  Újpest-Városközpont lakótelep 

Törés. Ez az a szó, amit egy építész sem hallana szívesen, főleg akkor nem, ha egyik épülete is szerepel vele 

egy mondatban. A hétköznapi életben sem pozitív jelentésű szavak kapcsolódnak a töréshez. Az építészethez 

mégis szorosan kapcsolódik a törés, hiszen egy új épülethez a 

természet folytonosságát kell megtörni vagy egy korábbi építményt 

szükséges elbontani. Törés létrejöhet úgy is, hogy két épület homlokzatát eltolják 

egymáshoz képest, de az épületeket nem választják el egymástól. Mivel én is egy ilyen 

háztömbben élek, a választásom a házunkat is magában foglaló épületegyüttesre esett. 

Egészen pontosan - a lakások számát tekintve - az ország legnagyobb lakótelepére, az 

Újpest-Városközpont lakótelepre. A telepen nem található a Faluházhoz hasonló méretű 

háztömb, ugyanis négy háznál több ritkán esik egyvonalba. A házakat általában két 

panelelemnyi átfedéssel építették. Ez a megoldás részben feloldja a tízemeletes házak 

összefüggő, falszerű tömegeit. Madártávlatból nézve a lakótelepet, az szinte teljesen 

beleolvad a környezetébe. Ez a házak között sétálva sajnos egyáltalán nem látszik, de 

talán kevésbé nyomasztó érzés, mint egy korábbi építésű telepen, ahol a házak szinte 

várfalként vesznek körbe bennünket. Az utak és a járdák nagyjából követik a házak 

vonalát, így a telep szerkezete nem árulkodik arról, hogy ez valójában egy tervezett 

városrész. 

Fajcsi Roland 

Bevezetés az építészetbe 

2015. 





kis diófa utca

/uniformitás_kontinuitás
az utcán sorakozó házak homlokzatai, 
bár stílusukban eltéroek, egyfajta ho-
mogén rendet alkotnak. ezt megszakítva 
a három telek vizuálisan kiemelkedik.

/múlt_emlkékezet
az épületek eltunésével tervezoiktol, 
egykori lakosaiktól kerültünk távolabb. 
az ido elorehaladtával egyre kevésbé 
lesznek a kollektív emlékezet részesei.
bontásuk egy új korszak kezdetét jelzi, 
melyet tudatos döntés kísér. 
a tett visszavonhatatlan. /funkció

valamikor lakóház, ma parkoló, vagy 
inkább szemétdomb. a tulburjánzó 
növényzettel rég nem törodik már senki.
a váltás eroszakos, a tér egykori 
tekintélyét elveszti.

/hétköznapok
ezeken a telkeken nincsen élet.
a tér aktiválásához szükséges használók 
számára elérhetetlenek, így kimarad-
nak a környezetükben lévo épületekben 
folyó mindennapokból. ez az elzártság 
emelkedettséget kölcsönöz a telkeknek, 
hogy ilyen módon is felkelthessék a 
járókelok érdeklodését.

/integráció_rehabilitáció
merre van elore? ingatlanfejlesztés. 
közösségi terek, közösségi tervezés.
zöldterület, közösségi kert. kulturális 
események. társadalmi vállalkozások. 
fenntartható városfejlesztés.
parkoló.

/identitás
a kis diófa utca mindössze tizenn-
yolc egységbol áll, másik utca nem 
keresztezi. az egésznek egy hatod 
részét teszik ki az üresen álló telkek, 
így jelentos szerepet játszanak az utca 
arculatának kialakulásában. lebontásuk 
után mi maradt meg az egykor itt álló 
házakból?

/kis diófa utca 5.
/bontott épület_egyemeletes klasszicista lakóház
/1840 /építész_hild józsef

/kis diófa utca 14.
/bontott épület_kétemeletes eklektikus lakóház /jelenleg_parkolo
/1871 /építész_rill imre

/kis diófa utca 4.
/bontott épület_lakóház /jelenleg_parkolo
/1855 /építész_zofahl lorinc
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