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„Az ő szájuk többé
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.
Csak tiszta forrásból.”
(Bartók Béla: Cantata profana)

I.

BEVEZETÉS
I.1

TISZTA FORRÁS

A mottóként választott idézet – Bartók gyönyörű kantátája saját maga által írt
szövegének a záró sorai – pontosan rávilágít az emberi jelenség egy fontos sajátosságára: a
tudás keletkezésének, és a megszerzett tudás és tapasztalat autentikus továbbvitelének és
átadásának egy ősforrásból kiinduló, és a következő generációk hosszú során átívelő
aktusának a folyamatára. A Mester és Tanítványai. A vérvonal. A DNS- állomány és a sejtek.
Konkrét és átvitt értelemben egyaránt.
Jó példa erre a művészetek világa is. Például a zeneművészeté. Liszt-tanítványoktól, Auer
Lipót-tanítványoktól, Weiner-tanítványoktól, Rados-tanítványoktól, és e tanítványok
tanítványaitól, és az ő tanítványaiktól lehetett jól eltanulni a hangszerjátékot, a zeneszerzés
csínját-bínját, a stílust, a „szakma” ethoszát, de leginkább a világban történő biztos
tájékozódást, és a szellem minden nehézséget legyőzni képes erejét. Ez az organikus folyamat
vezet aztán el az alkotó műhelyek, az Iskolák, és az Akadémiák világáig. Így lesznek az arra
érdemesek visszavezethetők a „tiszta forrásig”, és megfordítva: lesznek maguk is annak
részesei.
Az építészetben sincs ez másképp. Az egy adott korszakot meghatározó alkotók környezetéhez
tartozni nem csupán pillanatnyi érdek volt: a múlt megismerésének, a jelen megértésének és
a jövő formálásának a lehetőségét hordozta magában.
A budapesti Műegyetem emlőin nevelkedett Le Corbusier-tanítvány, Wanner János is a tiszta
forrásból táplálkozott, hogy aztán tehetsége, szorgalma, ambíciói alapján, és a sors szeszélyei
szerint hol áldva, hol verve, de maga is érzékeny, és intelligens alkotóvá váljon. Így ő maga is
a tiszta forrás részévé válhatott.
Nem tagadhatom ugyanakkor elfogultságomat és személyes érintettségemet sem a témában.
Felségem, Ruttkay-Miklián Ágota a nagy Wanner-család sarja. Nagymamája Várady-Szabó
Lajosné, született Wanner Emma, János húga volt. Így – akarva-akaratlanul – magam is
részesévé válhattam e „tiszta forrásnak”. Mindkettőjüknek sokat köszönhetek azért, hogy
témámra találtam: sokat meséltek a családról, izgalmas és szórakoztató történeteket érdekes
sorsokról és markáns személyiségekről. Hansi is ezen anekdoták és történetek része volt.
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Egy alkotóról írni óhatatlanul azt jelenti, hogy a korról írunk. Annak koherens, vagy éppen
inkoherens „belső” tagozódásáról, korszakairól, kultúrájáról, kifelé viszont nyitott
történetéről, társadalmi, politikai berendezkedéséről. Ha egy korról írunk, akkor írunk annak
előzményeiről, a korszakairól, és a jövőre gyakorolt hatásairól egyaránt. Így jutunk el az
egyesből az általános felé. Ezt nevezik a bölcseleti tudományok induktív megközelítési és
tárgyalási módszernek.
Írásomban én is ezt a módszert követem: Hans Wannerről (1906-1991) írok, de eközben a
huszadik század „mag időszakáról”, sőt, nem túlzás, magáról a huszadról értekezek. Az e
századot meghatározó (és a mai napig élő és ható) modernizmus megszületéséről és
világformáló szerepéről. Arról a szellemi irányzatról, ami, elvégezve annak forráskritikáját,
értő feldolgozását, és kellő távlatba történő helyezését - hitem szerint - az egyetlen progresszív
és előremutató, tiszta forrás mai világunk megértéséhez és jobbá tételéhez.

1.2

KETTÉTÖRT PRAXISOK (A CÍMVÁLASZTÁS)

Némi magyarázatra, nota bene további értelmezésre szorul e kifejezés, amit a
dolgozatom címében is szerepeltetek.
Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, amikor azt állítom, hogy ez a fogalom is egy
speciális magyar adottságot takar. Huszadik századi történelmünk számtalan kataklizmát
vonultatott föl (áthúzódó hatásuk még a jelenkorunkban is tart!). Nézzük röviden a stációkat!
-

-

-

-

-

A vesztes I. világháború, és Trianon katasztrófája. Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és a
Délvidék elcsatolása révén országhatárok léptek át magyar sorsok felett, a szó átvitt és
valós értelmében egyaránt (Szőnyi Endre/Pozsony, Winkler Oszkár/Losonc), mélyre
ható családi és személyes konzekvenciákkal.
A Vörös Terror, majd a Horthy–restauráció váltott színezetű politikai
megkülönböztetéssel (Pierre Vágó/Franciaország, Goldfinger Ernő/Nagy Britannia).
Utóbbi a Numerus Clausus és a zsidóüldözés tragédiájába, és a még tragikusabb
végkifejletű Második Világháború borzalmaiba torkollt. Sok érintett honfitársunk
életét mentve kényszerűségből döntött a távozás mellett (Georg Vareli-Várhelyi
György/Svédország).
A II. világháborút követő szovjet megszállás és az erőszakos kommunista
rendszerváltás időszaka. Alkotó emberek tucatjait indította útjára a „szabad világ” felé
(az Olgyay ikrek/USA, Wanner János/Svájc).
A magán praxisok felszámolása, és a szocialista tervgazdálkodás időszakában életre
hívott állami tervezőirodák intézményestett kollektivizmusa, vagy a rendszerből
nehezen kiiktatható kontraszelektált mechanizmusok (párthűség) alapján történő
kiválasztódás romboló erkölcsi hatása tehetséges építészek sorát késztette belső
emigrációra (Várady-Szabó Lajos).
Az 1956-os forradalom vérbe fojtása. Újabb, alig kilenc év elteltével az eredmény
ugyanez (Németh Pál/Svájc, Salamon István/Svédország).
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-

-

Akárcsak a hatvanas évek felfutását követő újabb recesszió és elnyomás depresszív
időszaka: újabb kivándorlási hullám indult el a Nyugat felé (Zalotay Elemér/Svájc, Papp
László/USA).
És a legújabb fejezet: az 1990-es úgynevezett rendszerváltás máig tartó évtizedei. A
kapcsolati tőke a „régieknél”, vagy a protekcionista állami elosztás az „újaknál” – és
ezek látens egymás elleni egzisztenciális harca. Mindkét formáció a torz elosztási
viszonyok, és az egészséges piaci versenyt csírájában elfojtó mechanizmusok
letéteményese. A kárfelmérés valójában még el sem kezdődhetett (kárvallottjai ugyan
már vannak: például Virág Csaba, aki föntről angyali békével mosolyog ránk, földi
halandókra, miközben elbontjuk a vári Teherelosztó épületét…)!

Az összkép igen szomorú, sőt ennél jóval több: tragikus! A felsorolt építészek szinte kivétel
nélkül úgy távoztak innen, hogy jelentős életmű-szakaszt hagytak maguk mögött. Sokuk
ugyanilyen jelentős, vagy talán még jelentősebb pályát tudott befutni választott új hazájában.
És még csak az építészet diszciplínájánál járunk… Kettétört praxisok? Sokuk esetében biztosan
(Olgyayak, Zalotay, Papp, Wanner, Várady-Szabó, Németh…).
Hogy tényleg magyar specialitás-e ez? A kérdés költői. Megkockáztatom, mindazonáltal, hogy
e kérdés vizsgálata például a konszolidált svájci viszonyok közepette (értsd: ebben a „nyugodt”
kis országban), ebben a formában, valószínűleg föl sem merülhet.
A jelen dolgozat talán példa értékű is lehet - mások is kedvet kaphatnak, és belevághatnak e
kettétört praxisok felkutatásába, bármely alkotó (és kapcsolt kor, és bármely élethelyzet)
legyen is tárgya ennek… Talán beindíthat egy folyamatot, ami úgy az egyén, mint a tágabb és
szűkebb értelemben vett közösség érdekeit is szolgálhatja…
Meggyőződésem, hogy a remélt eredmények nem csak az Anyaország, hanem a
befogadó ország építészeti kultúráját is gazdagítják. Nem csak abban segíthetnek, hogy az
egyén szintjén összeköttessék az, ami összetartozik, hanem az egyes országok közeledését,
szakmai intézményeik, szervezeteik kooperációját is szolgálhatják, a kölcsönös előnyök elvétől
vezéreltetve.

I.3

MŰFAJI MEGHATÁROZÁS

Dolgozatom műfaja hibrid írásmű: személyes úti beszámoló, helyzetjelentés és –
értékelés, kitekintés (tágabb összefüggések felvillantásának a kísérletével), kontextus
keresése, az abba való beágyazás kísérletével, szakmai ismertetés, elemzés és értékelés, a
rendszerbe foglalás kísérletével, következtetések levonásával, de leginkább mind ezek elegye,
egyfajta egyéni, laza keretbe foglalva. Nem tudományos igénnyel rendszerezett, száraz
adathalmaz, és nem kíván objektivitásra sem törekedni. Ugyanakkor kontextusba és
történelmi-társadalmi közegbe ágyazva közöl újdonság értékű ismeretanyagot. Mindent
összevetve leginkább talán az esszé műfajába lehetne besorolni. Legfontosabb vállalása egy
olykor személyes hangvételt is megütő, a feltett, illetve előkerülő kérdésekre szubjektív
reflexiókkal is reagáló, azokat helyenként értelmező nyitott írásmű létrehozása. Így az talán
érdeklődést kelthet tárgya, a XX. századi európai építészet- és szellemtörténet egy jól
6

behatárolható korszaka, és a mind ezek mögött súlyponti pozícióban álló személy iránt. A
bemutatott adalékokkal inkább hozzájárulni kíván a teljes életmű fölépítéséhez és
megalkotásához, semmint, hogy annak egy befejezett és lezárt kutatáson nyugvó,
tudományos igényű, és végérvényes megállapításokkal létrehozott „kész” fejezete legyen.

I.4

A KUTATÁS

A jelen dolgozat ugyan a svájci praxis feltérképezését célozza meg, de annak részletezése
előtt óhatatlanul feleleveníteni a magyarországi évtizedeket is, mert azok ismerete nélkül az
sem érthető meg kellő mélységben.
Közvetlen előzményül szolgált a témámban, hogy a 2018/19-es tanév őszi
szemeszterében a Budapesti Műszaki és Gazdságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar
Tudományos Diákköre számára önálló, választható témát írtam ki Wanner János építészeti
munkásságának a kutatása tárgyában, különös tekintettel a svájci évtizedekre. Nagy
örömömre szolgált, hogy egy jelentkező akadt is rá, aki azonban – erőfeszítései ellenére kutatásával nem tudott érdemi tovább lépést felmutatni az eredetileg megcélzott területen,
így a témát némileg más irányba mozdította el, az ifj. Dávid Károly és Wanner János két
világháború által kijelölt időszak alatti munkássága között megvont párhuzam felállításával.
Ádám Blanka „Mutatis mutandis” című dolgozata azonban így is szép eredményt ért el a kari
Konferencia „A Modern Építészet Nyomában” elnevezésű építészetelméleti szekciójában, és
az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is kijutott, ahol ugyancsak helyt állt.
Munkájában - a hazai források felkutatásában, felelevenítésében, rendszerezésében - Winkler
Barna, Ferkai András és Dávid Károly még köztünk lévő leánya, Dávid Anna voltak a
segítségünkre. Világossá vált mindazonáltal, hogy a konkrét témámban komolyabb
erőforrásokat kell megmozgatni, és olyan elmélyült tevékenységet kell végezni, ami
meghaladja az egyetemi TDK-nyújtotta kereteket és lehetőségeket. Így nyújtottam be a tárgyi
pályázatomat a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti Szekciójához, alkotói támogatás
elnyeréséért, ami sikerrel járt. További segítséget kaptam még Tanszékemtől, az Ipari és
Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéktől, ahol hosszú évekre visszamenő előzményei
vannak a modern építészet, azon belül a kelet-középeurópai régió történeti kutatásának. Mind
ezek eredménye a jelen dolgozat. A cél tehát változatlan maradt: megismerni és közkinccsé
tenni Wanner János előttünk mindez ideig feltáratlan svájci életszakaszának építészeti
termését.
Az e céltól vezérelve készített jelen dolgozatom a pályázati támogatás odaítélésétől
eltelt egy év eseményeinek rövid felsorolásával kezdődik, majd a családi háttér fölvázolásával
folytatódik, amit a teljes pályaív vázlatos fölrajzolása követ, benne a magyar és a svájci
évtizedekkel. Ezt követően kerítek sort a Svájcban szertett élmények, tapasztalatok
bemutatására és rövid értékelésére. Mindezeket önálló rendszerbe foglalt, és valamelyest
kronológiai sorrendbe rendszerezett ábrákkal, fényképekkel, és egyéb dokumentumokkal
egészítem ki a mondandóm alátámasztására és illusztrálására.
A svájci praxis kutatására szolgáló mandátumom egy éve alatt az alkotói támogatás nyújtotta
lehetőségek fölhasználásával két utat volt módomban lebonyolítani a célterületen.
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Az első utam alkalmával, 2019 augusztusában, felkerestem a svájci-német határ
innenső oldalán elhelyezkedő Schleitheim városkát, ahonnan a Wannerek magyarországi ága
elszármazott. Megtekintettem a Hans édesapja által a huszadik század első évtizedében
szeretett szülővárosában emelt favázas, emeletes városi villaépületet, az úgynevezett Brünli
autentikus svájci stílusban emelt (vernakuláris) épületét, ahová nyaranta, vagy amikor az
alkalom úgy hozta, családjával rendszeresen visszalátogatott az Osztrák-Magyar Monarchia,
majd később Horthy Miklós Magyarországának sikeres építési vállalkozója, az immár budai
illetőségű Anton Wanner. Fölkerestem továbbá Hans egyik első megvalósult svájci munkáját
is az ötvenes évek végéről, a látogatásomkor éppen a sokadik átépítési periódusát élő
Altersheim (Idősek Otthona) épületét, amiből mára már sajnos vajmi kevés Hanshoz köthető
épületrész maradt... Az út fennmaradó részében rövid zürichi kitérőt tettem, hogy
belekóstoljak annak a városnak a levegőjébe, amelyik a háború után polgárai közé fogadta a
szovjet megszállás és a készülődő újabb diktatúra előszelét otthon már igencsak érző, a helyett
inkább a „szabadságot” Hans Wannert, és később a családját is.
A második utam Zürichre és környékére koncentrált, ahol, feleségem kíséretében, még
föllelhető épületeit látogattuk meg, és fotóztuk végig. Ebben segítségemre volt Stefan
Wanner, Hans építész fia, aki készségesen állt rendelkezésemre, a kitűzött szűk egy munkahét
időtartama alatt. Az optimálisnál jóval több nehézséget jelentett viszont a váratlan tény, hogy
a felkeresett épületeket igen nehéz volt fotózni: paranoid kirohanásokkal vegyes személyes
inzultusok értek minket a tulajdonosok és a bérlők részéről. Nagyfokú bizalmatlanság és
gyanakvás fogadta fellépésünket, amit Stefan, az eredeti alkotó leszármazottjának a
személyes jelenléte sem tudott igazán feloldani, nem is beszélve az ottlétem okát taglaló
udvarias angol nyelvű magyarázataimról (intelligensnek tűnő, viszonylag fiatal férfi erre egy
alkalommal azt válaszolta, hogy Svájcban szíveskedjek németül – pardon: svájciul? beszélni…). Tanulság, hogy a további felderítéshez „hivatalos” partnereket kell megnyerni az
ügynek, akik a szükséges csatornákat (kapukat) hivatalból megnyitják a kutatás számára.
Mindazonáltal szép számú felvételt sikerült a helyszíneken készítenem, amelyek minősége
némi kívánnivalót hagyhat maga után, nem is beszélve arról, hogy sokszor nehéz volt
kiszámítani az adott helyszínre való megérkezésünk időpontját, és bizony megesett, hogy már
szürkült, amikor a fotózáshoz tudtam fogni. Mentségemre szóljon, hogy e felvételek
jelentőségét ezúttal dokumentum-értékük, semmint technikai kivitelezésük képezi…
Stefan egy listát készített a részemre, amit, saját kiegészítéseimmel ellátva, önálló
mellékletként csatolok írásom végére. A lista hangsúlyozottan nem teljes, de még így is forrás
értékű. Sok elemének a pontos címe egyelőre nem ismert. Nem keveset közülük már el is
bontottak, néhány tagja pedig csak jelzés értékű, közelebbi földrajzi behatárolás nélkül. A lista
pontosítása további komoly kutatómunkát igényel.
Az együtt töltött idő alatt igen személyes beszélgetéseket folytattunk Stefannal a szakmáról,
az édesapjáról, a család történetéről, Európáról, az európaiság mibenlétéről. Elmondása
szerint Hans zárkózott, magának való ember volt, nem kereste mások kegyeit, a svájci építész
közéletbe nemigen folyt bele. Beszélgetéseink sok esetben az anekdotázás szintjén maradtak
ugyan, viszonylag kevés konkrétummal, mégis nagyon hasznosnak bizonyultak, hogy képet
alkothassak, bármilyen kezdetlegeset is, arról a személyről, aki miatt ideérkeztem. Fogódzót,
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egy egyre távolodó korhoz, és támpontokat a benne alkotó építészről. Mégiscsak nagy
segítségemre voltak, hiszen a múló idő, és a még fellelhető dokumentumok igen gyér és egyre
fogyó száma igencsak ellenem dolgoznak. A felderítés és az értékmentés vonatkozásában
bizony már az utolsó pillanatban vagyunk…
Együtt fölkerestük a zürichi ETH campus GTA intézetét is, ahol az intézmény vezetője, Bruno
Maurer professzor úr fogadott minket, és segítségével rövid betekintést nyerhettünk az ottani
archívumba, és az ott folyó kutatómunka műhelytitkaiba is. Látogatásunk alkalmával kiderült,
hogy noha a Hans Wanner név vendéglátónk fülében ismerősen cseng, konkrét ismereteket
azonban nem tud a nevéhez rendelni: praxisa ismeretlen volt a számára. Nyitottsága és
általános tájékozottsága, tárgyismerete, szakmai felkészültsége és elkötelezettsége azonban
azt a benyomást keltette bennem, hogy – érdemi anyagok birtokában – nyitott és befogadó
lenne a témámban is: személyében, reményeim szerint, potenciális partnert ismerhettem
tehát meg.
A kutatásom további részét képezte a svájci szakmai szervezetek megkeresése is. Így
jutottam el Zürich kanton építész szövetségéhez is, ám ott semmi nyomát nem leltem Hans
tevékenységének, vélt, vagy vélelmezhető tagságának (SIA).
Ugyanígy, megkerestem a zürichi központú Magyar Mérnök és Építészek Svájci Egyletének az
illetékeseit is (illusztris vezetői között találhatjuk például Moravánszky Ákost, az ETH immár
nyugalmazott professzorát). Ifj. Piskóty Gábor gépészmérnök kolléga úr, a szervezete elnöke,
örömmel vette megkeresésemet, és támogatásáról biztosított. A szervezet közösségi média
felületein hírt jelentethettem meg kutatásom alanyáról és tárgyáról, ám ezen próbálkozásaim
mindeddig kézzelfogható (érdemi) eredmény nélkül zárultak.
Lépten-nyomon abba az akadályba ütköztem, hogy Hans a múlt század kilencvenes éveinek
legelejére tehető halála mára alig belátható távlatba került, és az időbeli korlátok, a még
fellelhető kortársak elenyésző száma nagyban megnehezíti munkámat. Ez a nyom végleg
veszni látszik.
Hans Wanner aktív svájci éveinek alkotói terméséről a külföldi szakirodalomban érdemi
anyagot szintén nem találtam.
Munkámat elengedhetetlen részét képezte az internetes kutatás időigényes műfaja is.
Sok értékes információhoz jutottam ez által, amelyek jelentős részét beépítettem az
anyagomba. Google-térképek és –utcakép felvételek, Pinterest fotók, egyéb szakmai és egyéb
honlapok, internetes felületek segítségével olyan helyeket is felfedezhettem,
„felkereshettem”, és olyan épületeket is „dokumentálhattam”, amelyeket nem volt
szerencsém személyesen felkeresni. Anyagomhoz becsatolt tablóimon a képek forrását és
referenciájukat mindenhol föltüntettem.
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II.

A NAGYCSALÁD

A családtörténet tipikus közép európai sorsok egész sorát tárja elénk. Ambiciózus,
vállalkozó szellemű egyének regénybe illően kalandos élete sejlik föl a múltból, akik tudatosan
és elszántan keresik a boldogulást, országhatárok fölött, illetve azokon át, semmint, hogy
ködös nacionalizmusba burkolódzó romantikus múltba nézésben látnák boldogulásuk
zálogját. Ők útnak indulnak...
Mint oly sok ifjú és elszánt ember, a Wanner-dinasztia alapítója is az Osztrák-Magyar
Monarchia nagy kohójában látta meg az Ígéret Földjét. Voltak közöttük szép számmal
németek, olaszok, írek, angolok, hollandok, svájciak, és akkor még nem beszéltünk a szláv és
muzulmán területek felől ide áramló vállalkozó szellemű, de szülőföldjükön mozdíthatatlan
akadályokba ütköző, tetterős ifjakról. Azokról az emberekről, akik sorsukban, attitűdjükben,
tehetségükben és szorgalmukban a „polgár” ethoszának a letéteményesi, sőt megtestesítői
lettek, és akik aztán dinasztia-alapítókká váltak. Tevékenységüknek köszönhetően megszületik
a „nagypolgár” archetípusa, és a polgári-nagypolgári családmodell és létforma fogalma és
mintája.

II.1

A SZÜLŐK

Az édesapa, a XIX. század második felében Svájcból az Osztrák-Magyar Monarchia
területén letelepült vállalkozói hullám (képviselői között találhatjuk Anton Dréhert, vagy
éppen Abrahám Ganzot) egyik jelentős figurája volt. Az édesanyja, Dávid Emma, a kor másik
meghatározó építési dinasztiájának a sarja, az építési nagyvállalkozó, ifj. Dávid János leánya
volt. A családi háttér tehát igen mély szakmai beágyazódásról tanúskodik.
E két családból ered az az új szál - a Wannereké -, ami a hazai építészettörténet mindmáig
megíratlan fejezetét öleli föl. Az ezzel eleinte szinte párhuzamosan futó, hol vele szorosan, hol
csak lazábban egybefonódó, míg végül élesen kettéváló másik szál, a Dávidoké,
meggyőződésem szerint szintén a huszadik századi magyarországi művészettörténet írás
felettébb izgalmas és érdekes, ám még nem kellően feldogozott fejezetinek a sorába tartozik!

II.2

AZ ANYAI ÁG: A DÁVIDOK

A Dávid család a Felvidékről származik. A dinasztiaalapító Dávid János molnár és
pékmester volt (1820-1865). Fia, ifj. Dávid János (1850-1934) építőmester a nevével fémjelzett
építési vállalkozását fiával, id. Dávid Károllyal (1877-1964) közösen futtatta föl – innen a név
is, Dávid János és Fia -, akinek leánytestvére, Dávid Emma révén az ifjú és ambiciózus Anton is
a családi vállalkozás részesévé vált.
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Idősebb Dávid Károly három fia közül János édesapja mellett a cégvezetésben szerzett
jártasságot, ifj. Dávid Károly (1903. Budapest - 1973. Budapest) építész pályára ment, míg a
fiatalabbik, Gyula (1913. Budapest – 1977. Budapest), a zenei pályát választotta, és a
Zeneművészeti Főiskolán (Zeneakadémia) 1938-ban szerzett zeneszerzői diplomát. Károly a
modernizmus egyik úttörője lett, Gyula pedig a Bartók utáni zeneszerző nemzedék egyik
legjelesebb képviselőjévé vált.
A Dávid János és Fia cég vállalkozásában épült meg 1926-ban a Széll Kálmán téren a Sándy
Gyula által eklektikus stílusban megtervezett, és a kivitelezőkkel szemben igen komoly
műszaki kihívásokat fölvonultató Postapalota épülete is. Ezzel az épülettel, és a szerencsi
cukorgyár megépítésével a cég a kor ipari építészetében is jelentős szerelőkké vált. Az 1933ban felavatott Kerepesi úti Ügető lelátójának impulzív és igen látványos, a maga nemében
úttörőnek nevezhető vasbeton konstrukciója is a Dávid-Wanner családhoz kötődik, aminek a
helyén ma bevásárló- és szórakoztatóközpont áll, mementóként az eredeti konstrukció egy
szabadon álló, rövid szakaszát őrizve meg csupán az utókornak. A Hűvösvölgyi úti Ludovika
épülete is a Dávid János és Fia céghez kötődik. A hazai sikerek után a cég fokozatosan kinőte
az ország kereteit, és külföldön is jelentős üzleti sikereket könyvelhetett el, mígnem az 1933as nagy gazdasági világválság, majd ezt követően a háborús évek magyarországi hiperinflációja
végleg megpecsételték a sorsát. A családi emlékezet nyilvántart építési helyszíneket például
Törökországban is, és Fiume/Rijeka városának kikötő-rendszerét is jegyzi azon helyszínek
között, amiknek megépítésében, fejlesztésében a cég fontos szerepet tölthetett be. Ennek
feltérképezése újabb izgalmas területre vezethet, ami további kultúrtörténeti adalékokkal is
szolgálhat közös közép-európai történelmünk megismerésében.
A szocialista állami berendezkedés időszakában a hatalommal lojális Dávidok a kommunista
diktatúra legnehezebb éveiben, de az azt követő évtizedek során fokozatosan elpuhuló
diktatúra kulturális erőterében is jelentős életművet fölmutató alkotóművészeket adtak a
magyar kultúrának. Politikai rendszereken, történelmi korszakokon átívelő alkotó
tevékenységük mindig a korszerűség és a haladás jegyében fogant. A II. világháború
(pontosabban az 1948-as vízválasztó év) utáni Magyarország mindkettőt Kossuth-díjas
alkotójaként ismerte el, pályájuk derekán.
A magánpraxist a kényszerű állami tervezőirodai praxisra cserélő Károly a mára elbontott
Népstadion, a Ferihegy 1 terminál, és egyéb jelentős középületek tervezője 1954-ben, míg a
Brácsaversenyével, és egyéb, vonósokra írt darabjaival (Concerto Grosso brácsára és
vonószenekarra, Hegedűverseny) komoly nemzetközi visszhangot kiváltó Gyula 1957-ben
kapta meg a magyar államtól ezt a mindmáig legmagasabb művészeti elismerést.
Ifj. Károly 2010-ben, a második világháború utáni időszakban kifejtett, több évtizedes
magas színvonalú tervezi tevékenységéért poszthumusz Ybl Miklós-díjban részesült. Winkler
Barna hívta életre ezt az értékmentő és értékmegőrző intézményt, aminek odaítéléséről
szakmai bizottság döntött.
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II.3

AZ APAI ÁG: A WANNEREK

A dinasztiaalapító Anton Wanner az észak-svájci Schleitheim városában, a svájci-német
határ innenső oldalán látta meg a napvilágot a tizenkilencedik század utolsó harmadában.
Tanulóéveit Winterthur híres-neves építőipari iskolájának a falai között töltötte, hogy aztán mesterlevelével a zsebében - az Osztrák-Magyar Monarchia felé vegye az útirányt, és végül
Budapesten telepedjen le, ahol a századforduló környékén sikeres építési vállalkozást
alapított. Házasságkötése a korszak nagy építési dinasztiájának a leszármazottjával logikus
lépés volt, a kor dinasztikusan gondolkodó, hierarchikus családalapítási és –építési trendjét (és
modelljét) tükrözte. Frigyükből öt gyermek született, amelyekből négy érte meg a felnőttkort
(a sorban a negyedik, Rozália, skarlát következtében korán elhalt). A többiek: Henrik, János,
Dorothea és Emma magas kort értek meg. Magyarként születtek, magyar földön, magyarként
is éltek, anyanyelvük is magyar volt, ám a viharos történelmi idők messze sodorták őket
egymástól: a négyből három végül idegen országban (egyikőjük idegen kontinensen is) lelte
végső nyughelyét.
Anton Wanner és Dávid Emma két fia közül az idősebb, Henrik (1901. Budapest – 1988. Bécs)
1925-ben kultúrmérnöki (építőmérnöki), míg az ifjabb János (1906. Budapest – 1991. Zürich)
1929-ben építészmérnöki diplomát szerzett a budapesti József Nádor Műegyetemen.
Jánost praxisának beindulását – tehetségén, egyéni ambícióin, később részletezett, friss párizsi
élményein túl - nagyban segítette a szilárd családi háttér, és annak szakmai profilja. Első, budai
társasházak tervezésére szolgáló megbízásait is ebből a közegből kapta.
Henrik szintén a családi vállalkozás kötelékében jutott komoly szakmai feladatokhoz:
megépítette a családtagjai és pályatársai által tervezett villaépületeket, és ezzel
párhuzamosan, tervezőként-kivitelezőként egyaránt, a hazai vasbetonépítés egyik úttörőjévé
vált (példa erre a már említett Kerepesi úti Ügető épületének vasbeton lelátója).
Az 1945-48 között lezajló történelmi kataklizmát követően az antikommunista Wannerek
szinte kivétel nélkül kirajzottak a „szabad világba”, míg az új hatalommal lojalitást mutató
Dávidok itthon maradtak.
És innen a két szál végérvényesen és visszavonhatatlanul különvált.
Hans Wanner János és Heinrich Wanner Henrik 1947-ben Svájcba emigráltak. Választott
hazájában mindkettő folytatta, pontosabban újra kezdte itthon hagyott praxisát. Hans svájci
életpályája mindeddig teljes ismeretlenségben maradt a magyarországi művészettörténet írás
számára, mint ahogy Heinrich további szakmai előmenetelét is homály fedi. Wanner Jánosról
a szülőhaza teljesen megfeledkezett. A csendet Ferkai András építész teoretikus – esztéta
törte meg, aki a 1987-ben, a Magyar Építőművészet 78. évfolyama 4-5. számának 71. oldalán
rövid recenziót írt Wanner János 80. születésnapja alkalmából. Ebben röviden méltatja az idős
mestert, és svájci praxisáról vázlatosan – konkrétumok nélkül – az alábbiakat közli a nyájas
olvasókkal:
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„Az újrakezdés nagyon nehezen ment. A háborútól nem károsított, nagyon gazdag
országban rendkívül nehéz volt építészként munkát találni. Először alkalmazottként dolgozott
Locarnoban, később a később a hazulról hozott társasház-tervezési tapasztalataival sikerült
önálló egzisztenciát teremtenie. Saját irodája 1977-ig, nyugállományba vonulásáig állt fönn.
Főként társasházakat és néhány óvodát, iskolát épített Zürich környékén és Zugban.”
Mind erre a továbbiakban részletesebben is ki fogok majd térni.
Az idősebb Wanner leánytestvér, Dorothea, Ms. Beniac, szlovák férjével egészen Ausztráliáig
ment, míg a legkisebb testvér, Emma itthon maradt, őrizni a lángot. Emma férje, Várady-Szabó
Lajos (1900 Budapest – 1975 Leányfalu) erdélyi származású neves magyar építész-statikus volt.
Nevéhez a két világháború közötti időszakban igen nívós, progresszív középületek kötődnek.
A svájci székhelyű Young Men's Christian Association (YMCA) magyarországi tagozata, a
Keresztény Ifjúság Egylet számára tervezett kollégium és közösségi épületek közül az egyik a
pesti oldalon, a Vas utcában (jelenleg a Színház és Filmművészeti Egyetem főépülete az Ódryszínpaddal), a másik pedig a budai oldalon, a Zsombolyai utcában áll (jelenleg a XI. kerületi
Önkormányzat használatában). Mindkettő még ma is használatban van, az előbbi autentikus
állapotában, míg az utóbbit a 2010-es években túlbuzgó újmodernséggel (sic!) felújították,
elpusztítva ezzel egy értékes kultúrtörténeti emléket. A két háború között formálódó, ígéretes
praxisát az államosítás derékba törte: 1948 után, nem kérve a centralizált állami tervezőirodai
létből, statikus mérnökként dolgozhatott tovább, egészen haláláig. Komoly építőipari
szabadalmak köthetők a nevéhez (pl. a Concentro nevű előre gyártott födémrendszer), ami jól
mutatja diszciplínákon átívelő tehetségét. Fiuk, Mihály (1940-2006) Állami-díjjal elismert
villamosmérnök lett. Lányuk, Judit (1942, Budapest) szintén építész, vejük, Ruttkay-Miklián
Gyula (1940, Budapest), pedig jelentős kortárs magyar építész, akinek munkásságát 1988-ban
Ybl Miklós-díjjal is elismerték a veszprémi Belváros rekonstrukciójának a tervezéséért (e mellet
egyik fő műve Ajka új városközpontja is). Ez az ifjú építész házaspár volt az egyetlen „szakmai”
kapocs az idegenbe szakadt Hansi és a Szülőföld között: időszakonként meglátogatták, és
személyesen nyerhettek bepillantást ottani tevékenységébe. Ezek a látogatások azonban
további szakmai utóélettel nem rendelkeztek, a látottakat-hallottakat nem dokumentálta
senki, amin az akkori politikai klíma ismereténben cseppet sem csodálkozhatunk… Emma
2017. júliusában, Budapesten hunyt el, mindössze néhány nappal a 105. születésnapja előtt.
A Wanner-ág tehát ugyancsak jeleskedett alkotó művészekben, aminek máig nyúló
lenyomatai vannak a hazai kultúra szerteágazó bugyraiban. A fenti rövid összefoglalás kellő
adalékkal szolgálhat arra nézve, hogy milyen izgalmas feladat előtt áll az utókor tovább
kutatni, feltárni és dokumentálni a svájci – szlovák – magyar – erdélyi gyökerekből táplálkozó
Dávid és Wanner családok alkotta halmazokat, és azok metszeteit. Történelmi kontextusba
emelve tovább kutatni reprezentáns alkotóit, akik
- a közép-európaiság igazi
letéteményeseként - kreatív életpályájukkal, alkotásaikkal sokat tettek a magyar és a középeurópai kultúra felvirágoztatásáért. Ideje lenne tehát teljes mélységében megismerni, és
közkinccsé tenni mindazt, amit ezek a tehetségek emberek létrehoztak itt a Kárpátmedencében, és Közép-Európá más területein!
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III. AZ ÉLETÚT - VÁZLATOS PÁLYAÍV – A KETTÉTÖRT ÉPÍTÉSZ PRAXIS
A fenti rövid kitérő után kanyarodjunk ismét vissza hősünkhöz.

III.1. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA ÉS MAGYARORSZÁG POLGÁRA
(1906-1947)
Wanner János hosszú élete során három országalakulat állampolgárának mondhatta
magát. Születésekor, és kisiskolás éveiben még az Osztrák-Magyar Monarchiát, gimnáziumi és
egyetemi éveit, és itthoni praxisát viszont már az önállósult és megcsonkított Magyarországot
hívhatta hazájának. A háború befejezését követő szovjet megszállás 1949-ben a második
Magyar Köztársaság végét jelentette, ám ezt ő már nem várta be: 1947-ben Svájcba távozott,
így ez lett a harmadik ország, aminek állampolgára lett.
A fentiekhez érdekes adalék hozzáfűzni Magyarország államformájának alakulását a huszadik
század első felében.
- Alkotmányos monarchia: 1848 – 1918
- Első magyar köztársaság (népköztársaság): 1918 – 1919
- Proletárdiktatúra (tanácsköztársaság): 1919
- Király nélküli királyság: 1920 – 1946
- Második magyar köztársaság: 1946 – 1949
Könnyű meglátnunk, hogy ezekben a turbulens évtizedekben a magyar szellemtörténet és
kultúra (miként a teljes magyar társadalom!) nagyon jelentős identitásválságokon, komoly
lelki-fizikai és mentális megrázkódtatásokon ment keresztül.
E földrengés szerű kataklizmák fényében nagyon érdekes téma megvizsgálni a progresszió
mibenlétének a kérdését, és hogy mindez nálunk – e sajátos összefüggésrendszerben, amit
Magyarországnak hívunk – egyáltalán hogyan definiálható a haladás fogalma, hogyan és
miben érhető tetten a haladás ténye? Tegyünk egy rövid kitérőt e témában is.

III.1.1_A MAGYAR MODERN (KITEKINTÉS AZ 1920-1944 KÖZÖTTI
IDŐSZAKRA)
A magyar modern meglehetősen hányatott sorsot mondhat magáénak. A konzervatív
közeg, a társadalom nyugati mércével mérve alacsony iskolázottsági szintje, a meglehetősen
tehetős középrétegek vékony mind-mind ellene dolgoztak. És ha mindez nem lett volna elég,
jöttek a történelmi traumák: a világháború, Trianon nemzeti katasztrófája, és az azt követő
bizonytalan, majd megszilárdulásával egyenes arányban bezárkózó, múltba forduló
konszolidációja, majd ismét egy világháború. Azután az újjáépítés, rövid konszolidáció és a
kommunista diktatúra évtizedei.
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Pedig igen bíztatók voltak a kezdetek… Gondoljunk csak festészetünkben a Nyolcak fémjelezte
csoportra, ami aztán a személyes tragédiák, a faji üldözések, és a társadalmi légkör miatt szűk
tíz év alatt atomjaira hullott szét, és vált semmivé a húszas évek végére. Az irodalomban a
Nyugat nemzedékeire, vagy Adyra, Babitsra, Kosztolányira és József Attilára. A
zeneművészetben Kodályra és Bartókra, ahol a feltáratlan paraszti hagyomány kiaknázásával az
avantgárd szellem megtalálta a szerencsés kompromisszumot a „nemzeti” és a modern között
(az más kérdés, hogy az így létrejövő „modern” zeneművek befogadása és patronálása terén
már jóval kevésbé pozitív az összkép, gondoljunk csak, példának okáért, a „A Kékszakálló herceg
vára” című Bartók-opus hányatott hazai sorsára!).
Az építészet pedig igen hamar (mint azt Wanner esetében is látni fogjuk) visszajutott a tőről
metszett modernizmustól a nemzeti romantika eklektikus világához, és sokszor sajnos oly
dagályos semmit mondásához. Érdekes párhuzam kínálkozik itt a korszak egyik múltjában és
jelenében egyaránt meghatározó súlyú és jelentőségű országával, ahol a társadalom
kísértetiesen hasonló utat járt be: Mussolini Olaszországa a Como-i Casa del Fascio épületétől
igen hamar eljutott a milánói fő pályaudvar pátoszos múltba fordulásáig, noha mindkettő
„megbízója (hogy valós, vagy átvitt értelemben-e, ezt hiszem, itt most egyre megy…) maga a
Duce volt. De ugyanilyen érdekes, ha úgy tetszik, beszédes (és immár magyar!) párhuzam
mutatkozik e ponton az ötvenes évek szocreál világával is. Legjobbjaink a doktriner formai
elvárásokat a szovjet minták átvétele helyett a skandináv neoklasszicizmus (korai Asplund,
Lewerentz és társaik) világából átvett fordulatokat importálták a hazai szocrál idomaiba (amit a
kultúrkomisszárok, mellesleg szólva, észre sem vettek!), így e korszakban is születtek értékes
építészeti alkotások. A jelenünkben frissen „átépített” Iparművészeti Főiskola Farkasdy-féle
főépülete, vagy a Műegyetem R-épületének tömbjei Rimanóczy Gyulától, a Jánossy Györgyhöz
is kötődő miskolci Nehézipari Egyetemi campusának az épületei, vagy éppen ugyanő tőle a
gödöllői víztorony objektuma, okvetlenül e kategóriába tartoznak. Ezen analógia mintájára
kijelenthetjük, hogy a két háború közötti időszak alatt is születtek értékes építészeti alkotások
az úgynevezett népies-történeti építészeti áramlat periódusa alatt, amint azt Pamer Nóra a
korszakkal foglalkozó könyvéből is megismerhetjük (A magyar építészet a két világháború
között. Budapest, TERC, 2001). Wanner János ráckevei iskolaépülete mellett Medgyaszyay
István e korszakhoz kötődő művei, Walder Gyula professzor Madách téri bérházai, valamint a
pesti oldalon a Padányi Gulyás Jenő és Tóth Imre építészek által az 1937-1943 között emelt
Lónyay Református Gimnázium izgalma Duna-parti tömbje is ezt a szellemi áramlatot erősítik.
A sort, a teljesség igénye nélkül, a „hivatalos” (támogatott) egyházi építészet néhány további
példájával zárom. A nemesen konzervatív városmajori és pasaréti római katolikus templomok,
noha szintúgy az építészeti múltból merítenek ihletet, de a kor progresszív építészeti
vonulataihoz, átírt formában ugyan, de mégiscsak hozzáköthetők. Vagy a Rerrich Béla által
tervezett Dóm tér Szegeden, az egyetemi épületek és a püspöki palota markáns, városi léptékű
épületegyüttesével, ami 1929–1932 között épült, a dómhoz hasonló, dekoratív
téglaarchitektúrával, de annál sokkal progresszívebb építészeti felfogásban, erős dél-európai
reminiszcenciákkal fűszerezett, sajátos magyar identitással. És a sor zárásaként ide kívánkozik
Molnár Farkasnak a háború eszkalációja miatt félbe maradt hűvösvölgyi Magyar Szent Föld
temploma is (1938-1945), amely ugyan ideológia felhangokkal erősen terhelt, mégis mind a mai
napig hallatlanul izgalmas építészeti világot fölvonultató torzóként tekintünk rá. A sors
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kegyetlen tréfája, hogy ugyanilyen torzó maradt alkotójának rövid élete is: mindkettő vesztét a
világháború okozta. Míg az épület a drasztikusan változó ideológiai és politikai helyzet, és az
azokkal együtt járó gazdasági romlás áldozata lett, addig alkotója Budapest bombázása
következtében 1945 telén veszítette el az életét.
A XX. század első harmadában a nemzeti önrendelkezésüket frissen elnyert környező
országokban a szabadság újsütetű és részegítő érzésével felvillanyozott „modern” gondolat, a
fő sodorba kerülve, falrengető erőket és bámulatba ejtő kreativitást szabadított föl, legyen szó
irodalomról, színházról, képzőművészetről, zenéről, vagy éppen építészetről (hogy azután
mindez ismét derékba töressék a náci és a kommunista diktatúrák jármában). És ismét egy
izgalmas párhuzam, ha úgy tetszik egy mellékszál - vagy annál több is! -, további kifejtés nélkül:
a szlovén Joze Plecnik két épülete, a Nemzeti Könyvtár Ljubljanában, és a prágai Jézus Szíve
templom, vagy a zenében Janácek cseh-morva zeneszerző szlavofil muzsikája mutatják azt az
erős kortárs nacionalista trendet, ami az újjáéledő – újonnan létrejövő környező államokban is
megjelent a szabadságot elhozó nyugati (de legalábbi német dominanciájú) internacionalizmus
antitéziseként. E kettő párharcát is igen érdekes volna nyomon követni, nota bene magyarázni
az adott kontextusban, de már így is nagyon messze elkanyarodtam a témámtól. Mindazonáltal
talán megkockáztatható, hogy ez a trend (Plecnik és Janácek egyaránt), üde színfoltot képviselő
epizódként, inkább a szabályt erősítő kivételek közé tartozott, semmint, hogy az adott ország
meghatározó szellemi-ideológiai kánonjává vált volna.
Mindazonáltal, a fenti, az itthoninál rejtőzködőbb konfliktus dacára is, megkockáztatható a
megállapítás, hogy míg Európa nyertes országaiban a modernizmus és a progresszió jószerivel
ekvivalens fogalmakká váltak, addig a magyar szellem mintha megrekedt volna csupán e
fogalmak tisztázásánál. A sok nyomorúságot megélt, és múltjához, ideológiai korlátjaihoz már
csak ezért is görcsösen kötődő, identitását elsődleges formai jegyekben előszeretettel
megtaláló, ezért a múltba fordulásra (és az ebből következő bezárkózásra) fogékony magyar
lélek mintha ma is ódzkodna befogadni azt a térszemléleti, környezetalakítási, anyaghasználati
és funkcionális nyitottságot, a tiszta absztrakciónak azt a formai előítéletektől és szubjektív
képzetektől mentes modernségét, azt az objektivitást, amit a modernizmus megtestesít.
Kijelenthetjük tehát, hogy a harmincas évek második felétől a trianoni katasztrófa árnyékában,
és az elszenvedett fájdalom súlya alatt élő, testében-lelkében megcsonkított magyar államot,
és a magyar társadalmat egyként gúzsba kötő hivatalos múltba fordulás kötelező ideológiája
nem hagyott életteret a magyar progresszió friss gyökereit jelentő modern és avantgárd
mozgalmak művészi törekvései számára.
Nekünk, magyaroknak, talán mind a mai napig nem sikerült megszabadulnunk ettől a
súlyos történelmi, kulturális, filozófiai és nem utolsó sorban pszichológiai örökségtől.
Megjegyzendő (és nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz!), hogy ebben nem segíthetett a
kommunizmus hivatalos és elfojtó internacionalizmusa, de az annak antitézisét képező
rendszerváltás ál organikus, posztmodern identitáskeresése sem… A történeti-formai kánonhoz
való szoros kötődés tehát még mindig identitásalkotó, társadalomformáló erő a befogadó
közeg számára, a huszadik század második felétől mind a mai napig. Az ehhez történő
alkalmazkodás pedig megkerülhetetlen tényező az e közegben alkotó egyén számára. Zenei
párhuzam: a klasszikus kánonnal birkózó Brahms, semmint a modernista Liszt útján kell járni
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alkotóinknak. Kodály megkésett, végül itthon hamar otthonra lelt magyar konzervativizmusa,
kontra Bartók elűzött hazátlan (sic!) – kintről bumerángként elemi erővel visszaütő - magyar
modernsége, nota bene Ligeti vagy Kurtág (ugyancsak idegenbe szorult) jövőt alkotó magyar
avantgardizmusa...
E rövid kitérő után ismét kanyarodjunk vissza hősünkhöz.

III.1.2_CSALÁDI HÁTTÉR - TANULÓÉVEK (1906-1932)
A sorban a harmadik testvér, Wanner János tehát az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó
évtizedében, 1906. június 17-én, Budapesten látta meg a napvilágot, jómódú polgári
családban. Édesapja után református hitben keresztelték meg.
Általános- és középiskolás éveit a pesti Lónyai Református Gimnázium falai között töltötte el.
Felsőfokú tanulmányait, a vélhető családi elvárásoknak megfelelően, az I. világháborús évek
felfordulását követő konszolidáció időszakában, immár a Horthy-korszak Magyarországán
kezdte el 1922-ben a József Nádor Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán. Tanulmányait az
1927-28-as tanévben fejezte be. Diplomájának keltezése 1929. január 25.
Egyetemi éveiről a BME archívumában kevés számú dokumentum maradt fönn. A néhány
felkutatott vizsgajegyzőkönyv tanúsága szerint tervezésből és épületszerkezettanból messze
átlagon felüli képességeket mutatott föl, amiről eredményei, érdemjegyei számolnak be.
Az egyetemi padsorokban diáktársa volt első unokatestvére, ifj. Dávid Károly is.
A végzést követően, a harmincas évek elején, mindkettőjüket Párizsban találjuk, ahol Le
Corbusier irodájában töltöttek el hosszabb tanulóidőt, János valószínűsíthetően az 1928-30
közötti időszakban bő egy évet, míg Károly, valószínűsíthetően 1930-1931 között, szűk egy
évnyi időt (egyes források közös kinn tartózkodást említenek, de nem tudni biztosan, hogy
volt-e átfedés, és ha igen, mennyi ezen időpontok között?).
A párizsi iroda inspiráló közegében első kézből, és a legautentikusabb, tiszta forrásból
ismerkedhettek meg az új építészet princípiumaival, ami – nem meglepő módon – döntő
hatással volt egész szakmai életükre. Talán nem érdektelen itt megjegyezni, hogy a krónika
egyéb direkt (személyes) kapcsolatot a svájci-francia Mester és a magyar építészek között,
legjobb tudomásom szerint, nem jegyzett fel, ezért ez a mozzanat különösen érdekes lehet
magyar kultúr- és építészettörténet, és az e korszakot kutatni szándékozó eljövendő
generációk építészei, művészettörténészei számára! Hans Wanner és ifj. Dávid Károly budai
villái, társasházai mindmáig a Le Corbusier stílusában fogant, hazai modern villaépítészet
megbecsült (bár, mint megannyi huszadik századi sorstársuk, bizonytalan sorsú) ékkövei.

III.1.3

_A MAGYARORSZÁGI PRAXIS (1932-1947)

A két világháború között Wanner János több jelentős középületet és lakóépületet
tervezett Magyarországon. Eleinte a BAUHAUS ellenpontját képező, igen elegáns francia
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modernizmus útján járt, ahonnan, a negyvenes évekre, a ráckevei iskolaépület nemzeti ízeket
is megtaláló, nemesen konzervatív, mégis progresszív világáig jutott el.
Ismét visszatérek a nagycsaláddal foglalkozó szakaszban fent egyszer már idézett Ferkaicikkhez. A teljes pályakép vázlatos ívének a megrajzolásához - a svájci életszakaszra történő
utalásához hasonlóan - a magyarországi pályaszakaszról írott mondatainak nagyrészét is
beemelem ide, változtatás nélkül, mert azok – csakúgy, mint maga a teljes, összesen mintegy
másfél-kétoldalnyi terjedelmet kitevő szöveg – forrás értékűek. A teljes cikk elérhető jelentős
magyar archívumokban (MÉSZ Könyvtár, OMIKK-BME, OSZK), és internetes adatbázis
használatával is (https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=159123).
„Wanner János nevét jószerivel csak a harmincas évekhez kapcsolják, s még a
tájékozottabbak is csupán bérvilláira gondolnak neve említésekor. Holott Wanner a két
világháború közötti időszak egyik legtehetségesebb építésze volt, aki nemcsak a harmincas,
hanem a negyvenes években is kitűnő házakat épített, és emigrálása után még évtizedekig
dolgozott építészként.”
„…az épülettervezést Hültl Dezsőnél tanulta, negyedéves korában készített tervei
szerepeltek az 1930-as budapesti Nemzetközi Építészkongresszus tiszteletére rendezett
hallgatói kiállításon. Rajzolt az 1927-ben megjelent „Megfagyott muzsikus” kötetbe is.
Építészmérnöki diplomáját 1930-ban kapta meg. Az egyetem elvégzése után Párizsba utazott,
ahol 1930-31-ben, összesen másfél évig Le Corbusier irodájában dolgozott. Mint sok más
külföldről érkezett fiatal, ő is volontőrként – azaz ingyen – rajzolta a már akkor világhírű mester
kiviteli terveit.
A Magyar Mérnökkamara 1933. október 1-én vette föl tagjai sorába. Ezzel megnyílt előtte a
lehetőség saját iroda alapítására. Önálló irodája, amely szinte végig egyszemélyes volt, 1944ig állt fenn. Eleinte pályázatokon vett részt, a pályaművek azonban a díjak ellenére sem hoztak
munkát a számára. Első két nagyobb épületét építési vállalkozó bátyja, Wanner Henrik
számára tervezte. A Himfy utcai és az Olasz-fasori bérvillák Le Corbusier elevenen élő hatását
tükrözik. A kitűnő alaprajzú, szép arányú társasházak képét a hazai szaksajtó mellett több
külföldi építészeti kiadvány is közölte. Wanner a harmincas évek közepétől a a Kisrabló
étteremben találkozó építész társaság állandó tagja lett, és rokonszenvezett a Mérnök- és
Építészegyletben alakult Magyar Ház Baráti Körrel is. Részt vett az Egylet negyedévi
szemléjének, az „Építészet”-nek a szerkesztésében. Ő állította össze az 1942-es évfolyam 2. és
az 1943-as évfolyam 4. füzetét. Ez utóbbiban jelent meg egyetlen elméleti jellegű írása „Lesze profil a jövő építészetében?” címmel.
A bérvilláknál megütött racionális hangot folytatta a Mérnöki Kamara új székházánál, melyet
a szakma érdekeit képviselő szervezet iránti tiszteletből ingyen tervezett. A negyvenes
években készült több munkáján oldottabb, ízesebb formavilággal és anyaghasználattal
próbálkozott. Alaprajzainak szervezését továbbra is világos rend, célszerűség jellemezte, de
épületei már magastetősek, és a vakolt felületek mellett gyakran használt kőburkolatot, az
üvegfalak mellett zsalugáteres ablakot. A romantikus hangvétel nála mindig mértéktartó és
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ízléses. A mesterségbeli tudás és a jó ízlés segítette abban, hogy elkerülje az új népiesség
formalizmusának csapdáját.
A háborús években sok tervpályázaton vett részt és első díjasként több nagy épület
megbízását nyerte el (Mérnök Kamara székháza, ráckevei gazdasági iskola, a Közmunkák
Tanácsa óbudai kislakásos bérházai, Gém és Hajdú utcai iskolák). 1944-ben a Honvédelmi
Minisztérium mérnöki ügyosztályára hívták be katonai szolgálatra, ahol repülőtereket és
legénységi épületeket tervezett.
Budapest ostromát családostul a Nemzeti Bank óvóhelyén vészelte át, miközben a vár
oldalában álló házukat porig bombázták. A háború végeztével megpróbált újra bekapcsolódni
a szakmai életbe: tagja lett az 1945-ben alakult Magyar Művészeti Tanácsnak, tervezett is,
többek között városi lakásmintaterveket. Végül úgy döntött, hogy követi külföldre távozott
családtagjait. 1947-ben kitelepülési engedéllyel hagyta el Magyarországot és Svájcban
telepedett le.”
Eddig a kiragadott részletek Ferkai cikkéből. Meg kívánom jegyezni, hogy a dátumokban
mutatkozik némi elcsúszás, elsősorban a Diploma keltezése, és a párizsi évek vonatkozásában
vélelmezhető tárgyi tévedés. Erről a későbbiekben kicsit részletesebben is szó lesz, illetve a
csatolt dokumentumok is ezen állításomat látszanak alátámasztani...
Összefoglalva az eddigieket kimondhatjuk, hogy Wanner János pályája magyarországi
szakaszán a korszak egyik legjelentősebb építészévé nőte ki magát. A két világháború között
több jelentős középületet és lakóépületet tervezett Magyarországon. Eleinte a BAUHAUS
ellenpontját képező, igen elegáns francia modernizmus útján járt, ahonnan, a negyvenes
évekre, a ráckevei iskolaépület nemzeti ízeket is megtaláló, nemesen konzervatív, mégis
progresszív világáig jutott el, megelőzve a regionalizmus, vagy éppen a vernakuláris építészeti
trendeket. Ez a kettősség, amint azt később látni fogjuk, visszatér, pontosabban fogalmazva
továbbra is jelen lesz majd épületeiben, munkásságának svájci évtizedeiben is.
Életművének magyarországi időszakáról tehát rendelkezünk érdemi alapinformációkkal,
ám nem lehetünk még e téren sem nyugodtak. A magyarországi rendszerváltás időpontja,
tehát az 1989-90-es évek fordulója óta, ami majdnem egybeesik Hans halálának az évével
(1991) három évtized telt el. Ez egyfelől kellő távlatba helyezi az életmű e szakaszát is, és az
idő közben fölgyülemlett, a korszakra vonatkozó, felhalmozódott társadalomtudományi,
szociológiai, történeti, kultúrtörténeti, és egyéb ismeretanyag fényében itt lenne az idő a
magyarországi fejezet alapos revíziójának is, értékelemző feldolgozás, további rendszerezés
és dokumentálás formájában!
Itt kell röviden visszatérnem a Winkler Barna Ybl Miklós-díjas építész által kezdeményezett, a
vezetésével végigküzdött és véghez vitt folyamat eredményeként életre hívott szakmai
elismerés, a poszthumusz Ybl Miklós-díj (ifj. Dávid Károly rövid méltatása kapcsán már volt
alkalmam ezt említeni) adományozásának a kérdéséhez. Egy Barnával folytatott közelmúltbéli
személyes beszélgetésünk alkalmával szóba került a díj odaítélésének a kritériumrendszere is.
Fölvetésemre, hogy Wanner János is részesülhetne benne, azt a választ kaptam tőle, hogy ő
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azért esik ki a lehetséges díjazott személyek névsorából, mert érdemi tervezői tevékenységet
1945 után itthon már nem tudott folytatni (lévén, hogy 1947-ben külföldre távozott), és a díj,
az alapítók szándéka szerint, kifejezetten a világháború utáni építészeti (értsd: a szocialista
korszak) tevékenységre vonatkozik. Ez még akár magyarázatul is szolgálhatna, ám pikáns
utóélet, hogy a rendszerváltás (1989-1990) utáni időszakban zökkenőmentesen folytatódott a
díj odaítélésének a mechanizmusa, és folyik úgy-ahogy a mai napig - a folytonosság jegyében.
A kérdés tehát számomra megmaradt: ugyanezen „folytonosság” jegyében nem kellene-e,
lehetne-e ezt a munkásságában univerzális építészeti értéket képviselő Ybl Miklós nevével
fémjelzett, és mindmáig legnagyobb presztízst képviselő szakmai díjat az 1945 előtti korszak
hazai építészeinek a körére is kiterjeszteni (tudomásom szerint akkoriban nemigen volt
hasonló értékmérője, megtiszteltetése a korabeli építésztársadalomnak…)? A kérdés költői,
szubjektív válaszom is készen van rá: Wanner János érdemes lenne erre a díjra, a hazai
modernizmus bevezetésében és megszilárdításában, valamint általánosságban a magyar
építészeti kultúra fejlesztésében betöltött úttörő szerepe miatt. Jogalkotók, szakmai
érdekképviseletek, építészek és ítészek, előre – sok még a teendőnk a huszadik századi
folytonosság megteremtésének rögös útján, két századfordulón (amiből a második egyúttal
ezredforduló is volt!) mind a mai napig, temérdek rendszerváltáson át!

III.2

A SVÁJCI ÉVTIZEDEK (1947-1991)

Innen kell tehát folytatnom. A svájci évekkel…
A svájci éltszakasz feltérképezése viszont továbbra is csupán a Ferkai-cikkhez folyamodhatunk,
ami, nem mellesleg, szintén nagyjából a rendszerváltással egyidőben (néhány évvel azt
megelőzően) készült. Az azóta eltelt bő három évtizedben a források vészesen elapadtak, itt
tehát igen sürgős a tennivaló!
A továbblépés érdekében röviden érintenem kell Svájc huszadik századi történelmének
néhány témánkba vágó aspektusát.

III.2.1_SVÁJC ÉS A MODERNIZMUS
A/ KITEKINTÉS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK ÉPÍTÉSZETÉRE (1900-1950)
Svájc igen érdekes földrajzi/regionális, történelmi/társadalmi, kultúr- és
szellemtörténeti, kulturális és etnikai helyzete révén joggal nevezhető Európa mini
sűrítményének, és a demokrácia iskolapéldájának (avagy inkább az újkori demokrácia – a priori
- bölcsőjének?). Három hatás gyújtópontjában: a francia-flamand, a német-osztrák és az olaszlatin jegyekkel, amik egyenként, ha nem is egyenlő súllyal, de jelen vannak kultúrájában, mind
a mai napig. A huszadik század első felének modernista irányzatai között is mindhárom
kulturális entitás megalkotta a maga sajátos esztétikai rendjét, megteremtette iskoláit. Talán
nem túlzás azt állítani, illetve arra a következtetésre jutni, hogy a tény, mi szerint Le Corbusier
igen hamar Franciaországba tette át a székhelyét, a német dominanciájú BAUHAUS-doktrína
svájci térnyerésének és uralkodóvá válásának is volt köszönhető. Márpedig tudvalévő (bár
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talán nem elégszer hangsúlyozott tény), hogy Le Corbusier a modernizmus önálló ágát
testesítette meg, a BAUHAUS szellemi irányultsága igen távol állt szabadon formáló,
szeszélyekbe hajló alkotó fantáziájától. Ez magyarázhatja talán, hogy székhelyét Párizsba tette
át a mester, és besorolhatatlan (és épp ettől iskolateremtő) modernista műveit „franciaként”
alkotta meg (sokszor még ott is igen komoly ellenállásba, áthághatatlan akadályokba
ütközve…).
A Le-Corbusier-jelenség magyarázatát talán abban kell keresnünk, hogy ugyan Svájc magas
kultúrmérnöki tradíciókon alapuló, fejlett társadalma készen állt a modernizmus jelentette
mérnöki újítások, az új műszaki -és anyagismeretek gyakorlatba történő átültetésére és
alkalmazására, de a közjó szolgálatát hirdető (protestáns) erkölcsi meggyőződése, erős
regulákba korlátozta az alkotó fantázia olykor szeszélyes szárnyalását. Ennek patronálása
helyett a szociális elkötelezettségre, a józanságra és pontosságra, a minőségre való törekvés
szándékait részesítette előnyben.
Ennek az „eredménynek” egy kissé sajátos, más szempontú megközelítésből született
summázata Jürgen Joedicke német ítész tollából így szól a modern történetét tárgyaló könyve
Svájcnak szentelt fejezetéből:
„Skandináviához hasonlóan Svájcra is ráillik az ’alkotó peremvidék’ név. 1930 után a
modern architektúra mindenekelőtt az európai peremországokban, Finnországban, Dániában
és Svédországban terjedt el.” (Idézet a „Modern építészettörténet” című könyvből, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1961)
Érdekes megközelítés, elgondolkodtató szavak: Európa közepén, a nagy európai etnikumok
gyújtópontjában, mégis a „peremvidéken”? Elgondolkoztató történelmi és társadalmi
paradoxon. Az ellentmondás feloldásának keresése közben minden bizonnyal további
lehetséges válaszokra bukkanhatnánk, amik bizonyára további kapukat (és kérdéseket)
nyitnának meg a kereső előtt…
A svájci modern legautentikusabb önálló fejezete nem is az építészet világából indul. Robert
Maillard (1872-1940) hídépítő mérnök zseniális érzékkel tapintott rá a vasbetonban rejlő
gazdasági és esztétikai potenciál páratlan lehetőségeire, és összeházasításukból
kultúrtörténeti fejezet lett. Tervei alapján elkészült hidak Európa-szerte hirdetik a mérnöki
gondolkodás, a technológia (kivitelezés) és az építés esztétikájának a diadalát.
Karl Moser Szent Antal temploma (Bázel, 1926) minden ízében August Perret párizsi Notre
Dame de Raincy templomának élénk hatását mutatja, fölényes biztonsággal használja a
monolit vasbetonépítés minden csínját-bínját.
Hannes Meyer személyében a BAUHAUS 1928-ban - Walter Gropius távozása után - svájci
vezetőt kapott, aki tovább radikalizálta az iskola hivatalos esztétikáját, tagadva a
létjogosultságát mindennek, ami nem az anyagból, a szerkezetből és a formából vezethető le,
és ami nem feleltethető meg a hasznosság és a praktikum szélsőségesen radikális
követelményeinek is. Hans Wittwerrel közösen szerzett műve, a Petersschule épülete (terv,
Bázel, 1926) a korszak új esztétikai elveinek egyik legabsztraktabb manifesztuma.
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Karl Moser ugyancsak építész fia, Werner M. Moser uszodája (Zürich, 1935) a szakirodalom
kedvenc idézetei közé tartozik, míg a második világégés alatt tervezett, nagy hatású szakrális
épülete (Református templom, Zürich-Altstatten, 1938-41) a Svájcon kívüli német
nyelvterületeken is meghatározó műfaji alapvetés lett a második világháború utáni
évtizedekben.
Alfred Roth, a Karl Moser tanítvány, alkotó építészként nem csupán aktív részese, hanem
közéleti aktivitása révén lelkes és professzionális támogatója is volt a mozgalom szellemi
életének. Moser ajánlásával szintén megfordult Le Corbusier irodájában, és később Alvaar
Altoval is együtt dolgozott. Az 1943-56 közötti időszakban a Werk című szaklap szerkesztője
volt. Kiterjedt praxisa Svájcon messze túlmutat: Svédországban, az Egyesült Államokban, és a
Közel Keleten egyaránt öregbítette a modern gondolat, és a svájci gondolkodás jó hírét.
A Paul Artaria, Hans Schmidt, Max Ernst Haefeli, Carl Hubacher, Rudolf Steiger, Werner M.
Moser és Emil Roth építészek nevével fémjelzett, modell-értékűnek szánt Neubühllakótelepet (Zürich, 1928-1932) a német mintára megszerveződő, és ahhoz ezer szállal kötődő,
1913-as alapítású Schweizerischer Werkbund felkérésére tervezte a nagyrészt külföldi
posztgraduális tanulmányaikról frissen hazatért építészek csapata. A megbízás keretében a
szerzők tökélyre fejleszthették a külföldön megismert telepszerű lakásépítési toposzokat, úgy,
hogy a végeredmény rendre meg is haladta a követésül kitűzött mintákat. Svájc
gondosságának, részletekben megnyilvánuló erősségének, és közösségi-szociális
elkötelezettségének iskolapéldájává vált az együttes.
Némileg más ugyan a műfaja az Emil Roth, Breuer Marcell, Alfred Roth trió által tervezett
Gideion - Doldertal lakóházak együttesének (1936, Zürich), ám ez az épülettípus is állandó
szereplője lesz a két világháború közti időszak modern európai építészetét tárgyaló, átfogó
igényű szakirodalomi műveknek.
Hans Fischli (Haus Schlehstud, Lakó- és Műteremház, Obermeilen, 1933) a zürichi tanulóévek
után a BAUHAUS iskolájában kezdte karrierjét 1928-ban, hogy azután 1933 és 1976 között
kifejtett termékeny praxisában nem csak ezt az irányzatot, hanem Le Corbusier
szellemiségét is hűen képviselje majd hazájában.
A közösség számára történő magas színvonalú és elkötelezett építés két „iskolapéldája” a
Hermann Baurnak a Bruderholzon tervezett oktatási intézmény-komplexuma (Bázel, 19381939), és Hans Brechbühler Ipariskolája (Bern, 1937-39). Különösen az utóbbinál ismét
hitvallás-szerűen megnyilvánul Le Corbusier emberközpontú építészete, a részletek gondos
kidolgozása és az igen felelősségteljes szociális felfogás.
A cseh-svájci Sigfried Giedion nagyhatású építész-teoretikus és kritikus személyében a svájci
modernizmus elméleti síkon is hozzátette a magáét a huszadik század meghatározó szellemi
irányzatának szárba szökkenéséhez majd virágzásához is, annak korai kulturális gyökereinek,
közvetlen előzményeinek kutatásától kezdve egészen a „Tér Idő és Építészet” elvont és
teoretikus kérdéseinek a tárgyalásáig bezárólag.
Összességében elmondhatjuk, hogy az ország a két világháború közötti időszakban
mintaszerűen beleintegrálódott a progresszív folyamatok fő sodrába. Kreatív mérnökei több
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generáción át világszínvonalú épületeket és mérnöki létesítményeket hoztak létre, és nem
csak Svájcban, hanem - ha sorsuk úgy hozta - a fejlett világ számtalan más országában is
maradandót alkottak.

B/ A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ELSŐ ÉVTIZEDEK (1950 - 1980)
Svájc semleges országként vészelte át a két világháborút, így azon kevés európai ország
közé tartozott, amelyik mentes tudott maradni a háború borzalmas pusztításaitól.
Ennek - nyilvánvaló gazdasági előnyei ellenére - paradox módon bizonyos hátrányai is voltak,
hiszen az újjáépítéssel, helyreállítással együtt járó, közösségi indíttatású, nagy nemzeti (nem
nacionalista!) nekirugaszkodás élénkítő társadalmi hozadéka, a tartós fellendülést jelentő
időszak, és mind ezek jótékony szellemi hatása az országban kimaradni látszik.
A tömegesen jelentkező, feszítő társadalmi igények, és a háborús sebeket gyógyítani hivatott
állami helyreállítási programok építési feladatok tömkelegét zúdították a gyógyuló
társadalmakra, óriási volumenű, a teljes építési spektrumot lefedő projektek formájában,
kezdve a tömeges lakásépítési igények kiszolgálásától, a középület állomány rekonstrukcióján,
és jelentős fejlesztésén át egészen az ipari és egyéb infrastrukturális beruházásokig bezárólag.
A volumenekhez illő hatalmas kihívások formájában!
A jelentős állami beruházások ritkán látott felfutást idéztek elő a II. világháború utáni Európa
országaiban. Akár az úgynevezett „keleti blokk” szocialista berendezkedésre áttérített és a
KGST-kebelére ölelt népi demokráciáit, akár a Marshall-segély nyújtotta jelentős amerikai
anyagi hozzájárulással is megtámogatott, privát banki háttérrel ösztönzött, az egyén
ambícióira továbbra is jelentősen támaszkodó, arra kifejezetten alapozó, és a formálódó Közös
Piac gazdasági tömörülésén újra induló nyugat-európai kapitalista gazdaságok újjáéledő régiúj demokráciáit vesszük górcső alá.
A történelmi dimenziókban mérhető komoly, mennyiségi növekedés az épített környezetben
jelentős minőségi változásokat eredményezett: utakat, hidakat, infrastrukturális
fejlesztéseket, épületeket - a városi léptékű építészeti együttesektől az egyes épületekig
mozgó skálán. A tehetséges, munkára, kihívásokra és feladatokra kiéhezett európai fejlesztő
és tervező mérnökök és építészek legjobbjai - nemzetiségre, földrajzi elhelyezkedésre és
politikai berendezésre való tekintet nélkül – nem egyszer régiókon, sőt országhatárokon
átívelő, de legalábbis városi léptékű műtárgyakat, infrastrukturális fejlesztéseket és építészeti
alkotásokat hozhattak létre. Létrejött az International Style (nemzetközi stílus)
terminológiával illetett formanyelv és know-how, a valódi nemzetek fölöttiség ideája: az erős,
nemzetek fölötti összefogás és együttműködés kényszere és igénye pezsgő és izgalmas
versengést, és a mindezekből eredő komoly szellemi és materiális értékek megosztását, és azt
meghaladóan, új ismeretket, régi és új szintézisét eredményezte, ami a hallatlan fejlődés
katalizátora, sőt hajtómotorja is lett egyben.
Ez a társadalmi hajtómotor mintha hiányozna a háborús évtizedek utáni Svájcból. Sőt, annak
felhajtó ereje és elszívó hatása következtében többen más országokban találtak megfelelő
mennyiségű és minőségű feladatokat és kihívásokat alkotó energiájuk méltó
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kibontakoztatásához. Óhatatlanul befelé fordul az ország, ezáltal pedig mintha kimaradt volna
a nagy nemzetközi trendekből…
Talán épp ennek is tudható be, hogy a nemzetközi színtérre csak a hetvenes évek végén nyolcvanas évek elején, a regionalizmus és a posztmodern építészeti irányzatok térnyerésével
lépett ki ismét az ország, a déli kantonokhoz, és Ticino városához köthető Luigi Snozzi, Aurelio
Galfetti, Livio Vacchini, Mario Botta nevével fémjelzett építész generáció, majd Bernard
Tschumi színrelépésével. Hogy azután, az ezredforduló közeledtével, majd az azt követő
évtizedekben Peter Zumthor, és a Herzog – deMeuron páros ismét meghódítsa a világot...
Az „elfelejtett évtizedek” terminológia talán túldramatizált, és nem teljesen helyénvaló
summázata a svájci építészet 1945-1980 közötti időszakának.
Beszédes ugyanakkor a tény, hogy a korszakkal foglalkozó, átfogó igényű építészetelméleti és
építészettörténeti írások, példának okáért Leonardo Benevolo nagy hatású „History of modern
architecture” (MIT Press Paperback Edition, 1977) című könyve is csak igen szűkszavúan
foglalkozik ezen időszak tárgyalásakor a svájci „eseményekkel”.
Jürgen Joedicke fentebb már idézett könyvében is csak pár bekezdést szentel e korszaknak
(Svájcnak a modern építészet fejlődésében gyakorolt hozzájárulását tárgyaló fejezetben
sokkal bővebben foglalkozik az 1945 előtti évekkel). Ernst Giesel és Max Bill egy-egy épületét
említi meg csupán. Előbbinél a Parkszínház épületét (Grenchen, 1954), míg utóbbinál a nem is
svájci helyszínre tervezett Képzőművészeti főiskolát említi meg (Ulm, 1953-1954).
Annyiban azonban talán mégis találó ez az elnevezés, hogy a háború utáni évtizedeket követő
bezárkózás fölszabadító erőjű föloldódása Bottáék generációja után óriási vehemenciával tört
utat az „újnak” - és csakis az újnak… Az így valósággal mintegy kieső harminc év pedig mintha
talán meg sem történt volna, annak értő dokumentálása mintha elmaradt volna. Ez a
tendencia mind a mai napig tart. Egy média-központú világban miért pont az építészet világa
lenne az üdítő kivétel? Miért és mitől is lenne ez itt másképp? Az internetes portálok
hemzsegnek a harsánynál is harsányabb „kortárs” épületektől, míg az elfeledett generációk
munkáit igen nehéz megtalálni e felületeken, és akkor még nem is beszéltünk a mintegy
harmincévnyi épített örökség rendszerezett tudás- és információbázisokba történő
átültetéséről, feldolgozásáról és publikussá tételéről.
Egy másik forrás értékű, szintézisre és összefoglalásra törekvő mű, Kenneth Frampton: A
modern építészet kritikai története című könyve (tágabb teret szentel a témának a Bern
melletti Halen-Sieglund tárgyalásával. A beépítésében, funkcionális építkezésében, az
épületek megformálásában, anyaghasználatában, azaz a városi léptéktől egészen az egyes
épületek részleteiig lebontva egyaránt erős Le Corbusier-hatást felmutató együttes 1960-ban
készült el, az ATELIER 5 tervező kollektíva műhelyéből.
Ez persze távolról sem jelenti azt, hogy a huszadik század második felének első évtizedeiben
ne születtek volna világszínvonalú, a nemzetközi sajtó figyelmét és elismerését egyaránt
kiváltó építészeti alkotások Svájcban. Csak néhány kiragadott példa: Bruno Giacometti
Velencei Biennáléra tervezett Svájci Pavilonja 1952-ből, vagy a hatvanas évek elejéről a
Jacques Schader (az ETH Zürich professzora és Stefan Wanner mestere) nevével fémjelzett
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zürichi Kantonsschule Freudenberg épülete (1956-61), amely szintén igen erős Le Corbusier
hatásról tanúskodik! Meggyőződésem szerint igencsak méltánytalan, hogy Jacques Schader
professzor fő művét egyetlen összefoglaló igényű mű még csak meg sem említi a korszak, az
úgynevezett International Style általános és egyetemes értelemben is meghatározónak
mondható, jelentős épületei között! E mulasztást az utókor bizonyára korrigálni fogja majd.
A sort természetesen tovább lehet még folytatni… A Max Ernst Haefeli – Werner M. Moser –
Rudolf Steiger hármas zürichi kórházépület együttese (Hospital Zürich) teljes vértezetében
vonultatja föl nem csupán a legkorszerűbb tervezési elveket, a fölényes anyagismeretet,
hanem a hagyományok értő tiszteletének és tovább fejlesztésének minden csínját-bínját is. A
Hospital Zürich keletkezése még a háború előttről, 1938-ból datálódik, és több periódust
felölelő kiépítése egészen 1952-ig tartott.
Vagy Tita Carloninak az építési hely, az építési anyagok, a részletképzések radikális újra
értelmezésén alapuló bizarr épületei, amelyekben az újfajta téri harmóniát kereste (Balmelli
House, Rovio; Arizona Hotel, Lugano; School Center, Stabio, egyebek mellett).
Ernst Gisel Alfred Roth zürichi irodájának az alkalmazásában állt, mígnem 1945-ben
megalakította saját irodáját, kezdetben Ernst Schaerrel, hogy azután, az évtizedek során, a
második világháború után svájci építészet nemzetközi elismertségnek örvendő figurájává nője
ki magát. Templomok, középületek, és lakóépület-komplexumok egész sorát tervezte meg
több évtizedes praxisa során (Idősek Otthona, Zürich).
A sor végén a korszak egy ugyancsak jelentős épületét említeném még meg: a CharlesEdouard Geisendorf és Alfred Roth szerzőpáros 1964 és 1974 között tervezte a Zürichi
Egyetem Gottried Semper által tervezett, és 1860-ban átadott patinás, eklektikus stílusban
emelt főépületének a bővítését, amit az alkotók nemesen konzervatív, ám mégis igen
progresszív hangvételben végeztek el, tisztelve ugyan a nagy elődöt, de nem lebénulva annak
nyomasztó árnyékától.
Hans Fischli (a Feller AG Gyárépülete, Horgen, 1952-53), Alfred Roth és Werner M. Moser (az
úttörő modern mester, Karl Moser fia) második világháborún átnyúló, és még sokáig kitartó
praxisai pedig azt a folytonosságot jelentették, ami a modern gondolat tovább élésének a
biztostékát, és életképességét testesítette meg.
Ez a korszak, viszonylagos feldolgozatlanságával, azért is különösen izgalmas a
számunkra, mert egybe esik Hans Wanner teljes svájci praxisával is, így ő maga is részese
lehetett, és aktív, alakító részese is volt történéseinek.

III.2.2_AZ ÚJRAKEZDÉS – A CSALÁDI VISZONYOK, ÉS EGYÉB ÉS
MAGÁNÉLETI VONATKOZÁSOK
Wanner János választott hazájának fent röviden vázolt társadalmi – szakmai közegébe
„idegenként” csöppent tehát bele a negyvenes évek végén. Komoly dilemma előtt állt.
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Egyfelől világos volt a kép: hátra hagyva a szilárd családi háttérre épülő kezdeti karriert, és
annak a tehetségére alapozott kibontakoztatása nyújtotta szakmai reputációt, a nulláról
elindulva kell kivívnia helyét választott hazája talán túlzottan zárt szakmai közegében, óriási
versenyben, és súlyos versenyhátrányok közepette. Másfelől ott volt még szemei előtt az
alternatíva: hívó szavak érkeztek felé Budapestről, szülőhazájából, ahol az újjáépítés rengeteg
feladattal és kihívással szolgált az állami tervezőirodákba kényszerített műszaki értelmiség,
közöttük a tervező építészek számára. Meghallva és megértve a hívó szót, és érezve a
magyarországi építészek előtt álló páratlan lehetőségeket, az otthon hagyott szellemi
potenciál gravitációjának az erejét, a kínálkozó egyszeri és megismételhetetlen lehetőség
ígéretét (amely ígéretek a II. világháború utáni évtizedek Magyarországán igencsak
beteljesedtek, még a progresszió szellemétől igencsak elhajló szocreál-kitérő ellenére is,
világszínvonalú építészeti alkotások közös társadalmi akaratból történő megszületésével!),
súlyos dilemma elé került. A dilemmát végül a család döntötte el: Hans szíve szerint ugyan jött
volna, hogy átadja magát az új szakmai kihívásoknak, ám Pauline, az igen jó családból származó
angol feleség, hallani sem akart arról, hogy visszatelepüljön a kommunista Magyarországra.
Az „idegen” földön a család élete és az építész pálya valóban nehezen indult újra. Első
lépésként egzisztenciát kellett teremtenie új hazájában, majd egyesítenie családját, hiszen
felesége, két kiskamasz fiúval ez idő tájt még Londonban tartózkodtak, rokoni és családi
körben, ahová a szovjet megszállás elől távoztak. Az újabb dilemma, nevezetesen az angol
alternatíva dacára a család végül Hans édesapja, Anton Wanner ácsmester, építési vállalkozó
szülőföldjén, Zürich városában egyesült újra és telepedett le a negyvenes-ötvenes évek
fordulóján, és ott folytatták, illetve kezdték el felépíteni új, közös életüket. A kérdés így egyszer
s mindenkorra eldőlt: Svájcban kell tehát mindent elölről elkezdeni. A választásban – a családi
kötelékeken túlmenően – bizonyára szerepet játszott Hansnak a nagy svájci előd, Le Corbusier
iránti tisztelete, és az ő általa megtestesített szellemiség, és építészeti-esztétikai értékek és
alapelvek melletti elkötelezettsége is.
Az ötvenes évek elejére Hans szakmai kapcsolatai hazájával teljesen megszakadtak. Huga, és
az ő családja maradt számára az egyetlen (családi) kapocs a kommunista Magyarországgal.
Ferkai forrása a svájci évtizedek kapcsán – nem lévén személyes kapcsolata Wannerrel –
minden bizonnyal szintén ő, Wanner Emma (1912-2017) lehetett, aki a négy testvér közül a
legfiatalabb volt. Egyedüliként ő maradt itthon, férjével, az erdélyi származású Várady-Szabó
Lajossal, amint arról föntebb részletesebben is írtam a család története kapcsán.
Az idősebb fiú, Peter jogi – közgazdasági pályára lépett, míg a fiatalabb, Stefan a nagynevű
ETHZ Építészmérnöki fakultását végezte el. Peter világpolgárként élt az üzleti életben,
tevékenysége jelentős részben Dél Afrikához kötődött, Stefan pedig – rövid svájci szakmai
előélet után, aminek egy részét Hans irodájában, Németh Pál mellett töltötte el – az Egyesült
Államokba, Kalifornia államba tette át a székhelyét, ahol a CAD kutatás és alkalmazás egyik
úttörője volt, hazatelepüléséig. Stefan svájci tervezői praxisának egy megvalósult elemét
sikerült megtekintenem második utam során, míg egy másikat, egy Spanyolországba tervezett
villaépületet fotókon volt alkalmam megismerni (lásd a mellékletekben!).
A praxis sikerére alapozva a négytagú család a Zürichtől délre, mintegy negyedórás vonatútra
található Adliswil városkába költözött a Zürichstrasse 39/B szám alatt található, eklektikus
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stílusú, tágas villaépületbe, amit Hans az idők során lapos tetővel fedett konyhaszárnnyal
bővített ki. Az épületet mára elbontották, és helyén a közelmúltban többszintes, többlakásos,
masszív lakóépületet emeltek. A csatolt Google-fotón azonban még jól látható, és tető
fölülnézetében felismerhető a Wanner-család otthona, az eredeti (Hans által kibővített)
állapotában.
Az irodájában alkalmazásában álló kollégáiról – egy ide vágó kivételtől eltekintve - nem
rendelkezünk érdemi információkkal. Az 1956-os magyar forradalom leverését követően
Svájcba emigrált Németh Pál építészt viszont irodája állandó munkatársai között találjuk,
egészen a praxis végig. Szakmai együttműködésük, talán nem túlzás ezt állítani, életre szóló
barátsággá nemesedett. Németh nem csupán a tervezésben vett részt, hanem – Hans építész
fiával, Stefannal egyetemben – a művezetések fő felelőse is volt egyben, így a helyszíneken
kísérte végig és segítette a Wanner-épületek megvalósulását. Érdekes adalék ennek a minden
bizonnyal nagyon sajátságos, hármas emberi és szakmai kapcsolatnak az illusztrálására az a
Stefan Wanner és Németh Pál által a fentebb már említett, spanyol tengerpartra tervezett
villaépület is, amelynek ízelítő rajzait dokumentáljuk.
Hans tervezői praxisát a hetvenes évek végéig folytatta. Irodáját 1977-ben zárta be. Aktív
és alkotó életpályáját nyugdíjas évek követték, ami alatt feleségét, hűséges társát elveszítve,
megözvegyült.
Wanner János soha nem lépett többet magyar földre. Zürichben halt meg a kilencvenes évek
elején. Halálát időskori leukémia okozta.

III.2.3_A SVÁJCI PRAXIS (1950-1977)
A/ AZ IRODAI ALKALMAZOTT – A PARTNER – AZ ÖNÁLLÓ ALKOTÓ ÉPÍTÉSZ
Társadalmi, szakmai és politikai kapcsolatok híján Hans kezdetben partneri
együttműködésre törekedett zürichi irodákkal. Ennek állomásairól kevés érdemi információval
rendelkezem, csupán annyival, hogy eleinte alkalmazottkén (Robert Henauer und Josef Lee),
majd külső partnerként (Noser Architekten) állt különböző építész- és mérnökirodákkal
kapcsolatban.
Saját irodáját az ötvenes évek elején nyitotta meg Zürichben, a Seestrasse 37 szám alatt (egy
lehetséges dátum az 1952-es év). Saját lábra állása az ötvenes évek közepére tehető. Óriási
versenyben (és óriások között) kellett a helyét megtalálni, és helyt is állni.
Stefan Wanner elmondása szerint első munkái dél-svájci helyszínekhez, többek között Ticino
városához köthetők, ami összhangban van a fent idézett Ferkai-cikkben foglaltakkal is. Ezekről
érdemi információt nem állt módomban felkutatni, de a további kutatás itt újabb
eredményeket hozhat felszínre, amik érdemben hozzájárulhatnak az életmű teljességéhez.
Ugyancsak első jegyzett munkái között viszont sikerült megtalálni az édesapja szülővárosában,
Schleitheimben tervezett Altersheim (Idősek Otthona) épülete bővítésének néhány eredeti
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rajzát, ahol szignója jelzi, hogy – valószínűleg partnerként – felelős tervezői minőségben vett
részt a tervezésben az ötvenes évek végén.
Ugyanitt található viszonylag kevés számú középületeinek egyike a helyi általános iskola
épülete is, amelyet sajnos nem tudtam személyesen megtekinteni, ám a fellelt fotók hűen
mutatják azokat a stílusjegyeket, amelyek Hanshoz, és az ő általa képviselt esztétikához,
stílusjegyekhez köthetők (racionális tömeg, tömegből kihúzott kémény, mint tömegformáló
elem, hangsúlyos, filigrán acéloszlopokkal alátámasztott pergola-előtető).
Munkáinak töredéke kötődik Zürich városához. Stefan Wanner elmondása szerint az induló
években, tehát 1955 környékén a svájci Meteorológia Intézet (Meteorologische
Zentralanstalt, Zürich, Gloriastrasse) Henauer und Lee mérnökiroda által jegyzett épületéhez
volt köthető, ám ezt az épületet időközben elbonthatták – nem bukkantam internetes
forrásokban sem a nyomára. A másik zürichi munkája, amelyet már sajátjaként jegyzett, a
történeti városmagban, a Froschau-gasse és a Brunn-gasse sarkán álló történeti épület teljes
belső rekonstrukciója és átalakítása volt, földszintjén a Carreras spanyol étteremmel. Egyéb
zürichi munkájáról nincs feljegyzés.
Megismert munkái legnagyobb részben Zürich (Adliswil, Rüschlikon, Kilchberg) és Zug (Zug),
és Aargau (Baden) és Schaffhausen (Schleitheim) kantonok városaihoz kötődnek, de a
feljegyzés megemlít egyéb épületeket Ticino (Lugano) és Schaffhausen (Schaffhausen)
kantonokban is. Sőt, egy az etiópiai Addis Abeba városába tervezett nagyszabású
épületegyüttes terveit, nevezetesen a Hailé Selassie uralkodó új császári palotájának a
pályázati művét is megemlíti a lista. Utóbbiakról azonban, sajnos, egylőre semmiféle további
információval nem rendelkezem. Stefan Wanner részemre összeállított és rendelkezésemre
bocsátott (hangsúlyozottan nem teljes, és nem minden elemében szabatos) listája további
középületeket, sőt ipari épületeket is megjelöl a munkák jegyzékében, ám ezekről egyelőre
nem sikerült további információkat szereznem. Felderítésük - csakúgy, mint a lista frissítése,
aktualizálása - a további kutatás tárgykörébe sorolandó.
Hans építészi tevékenysége főként lakóépületek, azon belül bérházak és többlakásos
társasházak tervezésére és építésére korlátozódott, ami szintén összhangban áll a Ferkaicikkben leírtakkal. A soklakásos toronyháztól kezdve a sűrű, városi kontextusba illeszkedő,
nagyléptékű, zártsorú, többszintes lakóépülettől az alacsony intenzitású, telepszerű beépítés
többlakásos épületegyütteseken át a szabadon álló villa épületekig bezárólag, a műfaj szinte
mindegyikét megtalálhatjuk művei között. Ám azon belül is, munkásságának legnagyobb
részét a többlakásos lakóépületek tervezése tette ki, nem egy esetben a saját maga által életre
hívott kontextusban, és az általa megteremtett összefüggésrendszerben. Tevékenysége az
építtetői kör felkutatásától-kiválasztásától kezdve a helyszín megtalálásán, a komplex
tervezési metóduson át egészen a megvalósítás, sőt, nem egy esetben az üzemeltetésbérbeadás (és az összes ezzel járó teendők) feladataiig bezárólag tartalmazta a saját maga elé
állított komplex vállalkozói feladatokat, a kor, a társadalom, a helyi közösségek, és az üzleti
érdek megkívánta szemlélet talaján állva.
A fentiekből következően leginkább magánbefektetők és építő közösségek tartoztak megbízói
körébe. A kivételek közé tartozik a praxis első feléből az Adliswil Önkormányzatának tervezett
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Bölcsőde, a Zug városában az Alpenstrasse 11. szám alatt álló szálloda épülete, a fentebb már
említett, Schleitheim városkában található Elemi Iskola és Idősek Otthona épületei, valamint
a Badenben tervezett toronyház és sorházak együttese. Utóbbi különlegessége, hogy –
tudomásom szerint – a „high rise” zsargonnal illetett épülettípus egyik úttörő példája volt
Svájcban is, de Baden városában és Aargau kantonban mindenképpen.
Hans Wanner munkáiban mindig magas mércét állított maga elé, és mindig meg tudott felelni
a komplex szakmai-társadalmi-üzleti, elvárásoknak, aminek következtében a hatvanashetvenes évekre sikeres építész-praxist alakított ki magának, tehetős emberré vált.
Önálló svájci praxisát 1977-ig tartotta fönn, ami mintegy két és fél évtizednyi aktívitást mutat.
Talán nem túl szerencsés történelmi pillanatban történt az az éles váltás. Talán ha Budapesten,
marad, vagy, ha a hívó szavakra hallgat, és visszamegy, még fajsúlyosabb feladatokhoz jut,
még nagyobb szakmai kihívásokkal kellett volna szembenéznie. Talán a korszak svájci
építészete is épp azt a periódusát élte, amikor óhatatlanul kimaradt a meghatározó
trendekből, távol került a fő sodortól, hogy aztán – a vernakuláris és a posztmodern építészet
hajnalán - ismét megtalálja önálló hangját, és ismét a világ élvonalába kerüljön. Talán pontos
ez a megállapítás, talán nem. Talán így lett volna, talán nem. Mindez már a puszta fikció
világába tartozik, és Wanner életének a drámájába – mert dráma volt ez is – nem szólhat bele.
Az utókor értékeléséhez viszont talán szolgálhat e néhány megállapítás némi munícióval…

B/ WANNER-KARAKTERISZTIKA ÉS -ESZTÉTIKA
Jellemzően nem egy-egy izolált épületben, vagy az egyes épületek alkotta laza
halmazokban, hanem azok tervezett rendszerében, tehát telep-szerűen elhelyezett épületek
együttesében gondolkodott. Az adott tervezési terület léptékétől, nagyságától függően egy,
két, esetleg három típusépületet helyezett el, bizonyos rendező elvek szerinti csoportosítással,
gyakran sávokba rendezve őket (Sonnenberg)., az adott, általában saját maga által
megkeresett tervezési helyszíneken.
Előszeretettel kereste a Zürich környéki települések laza, kertvárosias szövetét, amibe bele
szőhette saját komplex együtteseit. Nem egy esetben nem csupán a területet választotta ki,
hanem saját maga tervezte meg a beépítést, a belső úthálózatot, és természetesen az egyes
konkrét épületeket is. Nem állt azonban itt meg: egyfajta, igen sajátságos „totális dizájn”
szemlélet volt az övé, amely felölelte úgy a környezetalakítás, tereprendezés, mint a
kertépítészeti kialakítás egészét, sőt az egyes, általa preferált növényfajták kiválasztásával
még a növénykiültetés szabatos meghatározását is magához vonta.
Nézzük ezek után, pontokba szedve a karakteres alkotó módszer néhány általam önkényesen
(tapasztalati úton) kiragadott kategóriáját, elemét.
-

Telepszerű beépítés
o beépítési konfiguráció
o úthálózat
o a lakásokat lehetőség szerint közvetlenül a kertből tárta föl, igyekezett kerülni
a belső lépcsőházakat
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o zöldfelületi tervezés
-

Előszeretettel gondolkodott épület-párokban (tandemekben), vagy aszimmetrikusan
összepárosított épületekben, vagy ezek valamilyen rend szerint kifejtett-összeépített
sorozatában, és az ezek alkotta együttesekben

-

Környezetrendezési elvei és módszerei
o akkurátusan megtervezett zöldfelületek
o preferált növényfajták alkalmazása, mennyiségi és minőségi értelemben
egyaránt az általa megtervezett növénykiültetéssel
o a tereplépcsők, kerti lépcsők vonalvezetése, kiképzése, a kertben elfoglalt
pozíciója a helyszínrajzi kompozíció szerves része kísérő fogódzók, rézsűk
o törekszik a monolit vasbeton támfalak mennyiségét a minimumra korlátozni,
illetve a támfalakat, lehetőség szerinti, beültetett földrézsű alkalmazásával
igyekszik mellőzni, avagy esetileg e kettő kombinációját hozza létre
o előszeretettel alkalmaz viszont alacsony építésű, és sok esetben támfalszerepet is betöltő, monolit vasbeton virágvályúkat, általa megtervezett
növénykiültetéssel

-

Tipizálásra való törekvés
o épülettípusok létrehozása, gyakran beépítési sávokba rendezve az önálló
típusokat
o tipizált részletképzések (kilincsek-vasalatok, lépcsőház és lakásbelső
lépcsőjének kialakítása, belső téri korlátok, mellvédek kiképzése, lépcsőházi
fémkorlátok, lépcsőházi burkolatok, homlokzati vasbeton mellvédek, kerti
támfalak, tereplépcsők, -korlátok, növénykiültetés kertben és zöldtetőn a
teremgarázs fölött)
o garázsajtók, függőleges deszkaborítással, többnyire szürkére festve, álló
formátumú, aszimmetrikus, kicsiny felületű bevilágító ablakkal

-

Tömegalakítás
o vízszintes tömeghangsúlyok alkalmazása, tektonikus jelleggel, sávszerű
elemekre bontott tömeggel
o visszahúzott attika szint, gyakran páros tömeghangsúllyal
o az épület tömegből kimozdított kéménytestet – jellemzően festett látszó
tégla anyaghasználattal - a vízszintesen tagolt fő tömeget ellenpontozó,
vertikális tömeghangsúlyként alkalmazza
o sarokablak alkalmazásával a sarkok (fordulási épületpozíciók) hangsúlyát
sulykolja, ami a vízszintes-sávos karaktert, és a szoborszerű tömeget erősíti
o a zárt lépcsőházat mellőzi, ahol teheti (helytakarékosság?), a fogatolt
megoldást tehát nem preferálja - e helyett előszeretettel alkalmaz a tömegből
kihúzott (és annak hossztengelyéből enyhén kimozdított), és közvetlenül a
kertből, vagy a terület általa tervezett zöldfelületi rendszerét átszelő sétaútról
indított, saját külső lépcsőt a lakások önálló feltárásához
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o merev rendszer elkerülése: a statikus tömegek adott, hangsúlyos helyen
történő kibillentése, amelyre remek lehetőséget biztosít a lakások feltárását
biztosító külső lépcső (lásd fent!)
o hangsúlyos faktúrák alkalmazása a vízszintes erkélyek, erőteljes konzolos
kinyúlásának tömör vasbeton mellvédjein és a tömeg parapet-sávjain, eltérő
színezéssel, anyaghasználattal
o vasbeton erkélylemezek és tömör mellvédek tömegtől ellendülő, dinamikus
szerepbe hozása
-

Aszimmetria-szimmetria viszonya: aszimmetrikus ritmusok létrehozására törekedett
a homlokzati és tömegképben - az épületalkotó elemek soroláskor a meghatározóan
szimmetrikus alaprendszer aszimmetrikus alrendszerekkel történő oldásával

-

Magas tető kontra lapos tető
o a lapos tetővel fedett épületek zárószintje az épület alaptömegétől
visszahúzott kontúrral készülő attika-szint kiemelt jelentőségű tömegképző
elem, nem egy esetben penthouse jellegű kialakítással, szélesebb teraszokkal,
és markánsan túlnyúló (de a kontúralkotó peremektől még mindig
visszahúzott, vagy legalábbis azokkal dialógust folytató), többnyire konzolos,
és mindig plasztikus tetőkinyúlással
o a magas tető gerince az épület hosszirányára merőleges, a tetősíkok tehát
hosszirányba zárják a tömeget
o alacsony hajlású aszimmetrikus félnyereg tető a tömegkép hosszanti
irányában, a véghomlokzat felőli ereszvonallal, illetve a tömeg alaprajzi
értelemben vett felezővonala menti gerincvonallal, nagy fedetlen
tetőterasszal az épület aszimmetrikus tömegének alacsonyabb elemén

-

Homlokzatképzés
o rétegzett homlokzat kialakítása, a homlokzati síkok enyhe elmozgatásával
o plasztikus, összefogott homlokzati egységek kialakítása a nagy egészen belül:
a mellvéd- és az ablaksáv megkülönböztetése, enyhe, de határozott
síkváltással is hangsúlyozott plasztikai értékkel, gyakran színben –
színárnyalatban, és anyaghasználtban-faktúrában is megkülönböztetve e
kettőt
o a fenti szándékból adódó vízszintes sávozás a homlokzatokon, a nyers
vasbeton burkolatú (többnyire festett) mellvéd-sávok között futó vakolt sávok
intenzív felnyitásával (ablakok), a sarkokon túllendülő markáns, tömör
mellvédű erkélylemezekkel az egyik, és az átfordulást hangsúlyozó
sarokablakok alkalmazásával a másik sávban
o tagozat-értékű homlokzati kialakítása, és ezek anyagváltással, és enyhe
síkváltással, homlokzati színezéssel (színárnyalattal) történő hangsúlyozása,
plasztikus, összefogott egységként (ablakkeret – ablakbéllet - ablakpárkány,
attika párkány)
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-

o homlokzati színezés: az épületeken a fehér – törtfehér szín dominál, amit a
szürke világos árnyalatával ellensúlyoz a falfelületeken, gyakran a vízszintes
sávozott karakter erősítésére, amit az ablakkeretek kevés számú, de
karakteres színe ellen pontoz)
Anyaghasználat
o a vasbeton erkélylemezek és tömör mellvédek, valamint az ablaksávok vakolt
falmezőinek tudatos kontrasztja
o festett látszó tégla a külső téri kémény test tömegformáló elemén
o a faktúra, mint kontraszt-képző elem alkalmazása a strukturált vakolat és
látszó nyers beton együttes és célzott alkalmazásával

-

Belső térképzés
o kandalló-kémény, mint belső téri térképző-térszervező elem, markáns belső
téri hangsúlyként, gyakran látszó tégla anyaghasználattal
o a sarokablak a belső tér intenzív felnyitásának, és belső és a külső és tér
intenzív interakciójának a szolgálatában áll
o ahol arra közvetlen lehetőség nyílik, intenzív kertkapcsolatot teremt a nappali
terével (teremgarázs fölött is!)

-

A zöldtető alkalmazása a teremgarázsok fölött, intenzív kertkapcsolattal a lakások
nappali terével - merész újítás, kiváló műszaki megoldásokkal, magas építészeti
minőségben

C/ AZ ALKOTÓ
KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI HATÁSOK (EGY LEHETSÉGES/VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ OLVASATBAN)
E pont alatt néhány személyes és nagyon szubjektív reflexió, benyomás következik, ami
azt a kérdést vizsgálja, hogy mely kortársak, illetve elődök lehettek erős hatással Hans Wanner
alkotó pályájára, és mely épületek esetében érezhető/vélelmezhető e hatás - természetesen
a teljesség és tévedhetetlenség látszatát is mellőzve…
Le Corbusier
Egészen biztosan állítható, hogy Wanner saját praxisa során végig és folyamatosan nyomon
követte az öreg Mester tevékenységét, kezdve a fiatalkori Villa Savoy esetén (amiben talán
személyesen is részt vett, még a tervezőasztalon a párizsi tanulóévek alatt), egészen a
poszthumusz Zürich-pavilon installálásáig bezárólag. Utóbbi vonalvezetését, szeszélyesen
elegáns formaképzésének hatását nem nehéz észre venni a Stockenstrasse épület-tandem
merészen elegáns félnyereg tetőformájában, vagy az Adliswilben a Sonnenberg-telep
(elnevezés tőlem!) A-jelű épülettípusában. De említhetnénk az Adliswil Önkormányzatának
tervezett Bölcsőde és Duplex (belső kétszintes) Lakások épületét is, ami a francia-svájci idol
esztétikai elveinek kristálytiszta átemelése egy saját épületbe, ahogy a Tödiweg-lakóépületek
is bátran besorolhatók ebbe a trendbe.
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Nagy Britannia
Hans korai megbízásainak egyike volt a Baden város Önkormányzatának tervezett toronyház
és az őt kísérő alacsonyabb, de nagy intenzitású lakóépületek sávházának együttese. E
típusnak minden valószínűség szerint angliai előképei lehettek, a Harlow lakónegyed (London
mellett), és az Alton Estate East, Roehampton Lane Szintén Londonban), lakónegyed,
mindkettő 1956-ból.
Németország és Ausztria (Közép-Európa)
A Tugendhat-villa (Brno Csehszlovákia 1928-30) ide történő idézése alighanem kötelező kűr,
ám Ludwig Mies van der Rohe remekének hatásától nehéz lett volna függetlenítenie magát
akármelyik, magára valamit is adó ifjú Titánnak – bizonyára nem volt ez másképp Hans
esetében sem, elég csak a hangsúlyos vízszintes épületelemek dominanciájára, és arra a
hallatlan eleganciára, szakmai magbiztosságra, és kifogyhatatlan kísérletező kedvre utalnunk,
ami a német mester műveiből fakad. Leginkább a Tödiweg-épületeket, és Zugban álló
társasházakat lehetne ide besorolni.
Svájc
Korai hatással bírhatott Hans szemlélődő és nyitott természetére az Emil Roth, Breuer
Marcell, Alfred Roth triumvirátus által tervezett úgynevezett Gideion - Doldertal lakóház
(1936 Zürich), ami valójában lakóépületek együttese. A több, szinte egyforma épület alkotta
csoport nyersen modernista esztétikája nem csak Svájc területén bizonyult jelentős hatást
kifejtő építészeti manifesztumnak.
Ide sorolható a korábban már említett Jacques Schader építész is, Hans kortársa, az ETH Zürich
professzora is, elsősorban a zürichi Kantonschule épületével, ami színtiszta Le-Corbusier
hatásokat mutat.
Itt kell még megemlítenem a Max Ernst Haefeli – Werner M. Moser – Rudolf Steiger tervező
hármast is, akik több mint tíz éves folyamat keretében tervezték meg a Zürich Kórház
épületegyüttesét, egyéni ízzel, dacolva a mindenkori izmusok diktátumaival – talán a korai
regionalizmus előőrseként? Ugyanők jegyzik a Lausanne melletti úgynevezett Prilly-telep
terveit is, ami – talán szintén angol előképekre alapozva – a vegyes beépítés szép, ám kevéssé
ismert példája. Három épülettípust alkalmaznak: a völgyfenéknél az „alacsony”, kétszintes,
magas tetős házakat, míg a magas perem mentén ötszintes, lapos tetejű épületeket, a köztes
szakaszon pedig pontházakat.
Közvetlen kortársai közül talán Ernst Gisel és Hans Fischli lehettek a legnagyobb hatással rá,
szabad szellemű épületeikkel, és nem-besimuló és nehezen beskatulyázható attitűdjükkel, és
erős alkotói egyéniségükkel. Előbbinek a saját maga számára tervezett nyaralóépülete RigiKaltbad, Schwyz, 1959), míg utóbbinak a Schlehstud-lakás és Műteremház épülete
(Obermeilen, 1933) talán jól szemléltetheti alkotóik e pont alatt történő szerepeltetésének az
okát.
A sor zárásaként ide kívánkozik még a Charles-Edouard Geisendorf és Alfred Roth páros
munkája is, a Zürich Egyetem Gottried Semper által tervezett, és 1860-ban átadott
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főépületének 1964-74 közötti bővítése is, aminek közvetlen hatása nemigen – hasonló
volumenű és kaliberű „állami megbízás” hiányában – nemigen mutatható ki nála, ám, mint
nem mindennapi építészeti kihívás, ez a beavatkozás bizonyára megkerülhetetlen mű volt a
korszak svájci-zürichi építészeti termésében.
USA
Közismert tény, hogy az Amerikai Egyesült Államok óriási elszívó erőt gyakorolt a huszadik
századi újító szellemek irányába, a szellemi, a tudományos és a művészeti élet minden
területén. Albert Einstein, Wiegner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó a fizika területén. Széll
György, Ormándy Jenő, Reiner Frigyes, Solti György (karmesterek – jé, mindegyik magyar volt,
az egy Einstein kivételével!). Rudolf Serkin (itt is vannak magyar gyökerek!), Artur Rubinstein,
Vladimir Horowitz, és így tovább.
Az építészet területén sem volt ez másként. A modernisták a készülődő szellemi és fizikai
terror elől, vagy csak a kínálkozó nagyobb lehetőségek, kihívások, és az ezekkel arányosan
nagyobb anyagi elismertség reményében a huszas évektől kezdődően valósággal kirajzottak
az USA-ba. Mies van der Rohe mellett Breuer Marcel, Moholy-Nagy László (lám-lám ismét….),
Eliel Saarinen. Ebbe a körbe tartozott Albert Frey zürichi születési svájci-amerikai építész is,
akit a 1928 októberétől 1929 júliusáig, student-vízummal, már Le Corbusier párizsi irodájában
találunk, ahol a feljegyzések szerint a Villa Savoye tervein dolgozott (és akivel Hans még talán
találkozhatott is, hiszen a húszas-harmincas évek fordulóján ő maga is ugyanott töltötte
„meghosszabbított” tanulóéveit. És valóban (?): az Albert Frey Hause honlapjáról importált
csoportkép jobb alsó sarkában mintha Wanner Jánost látnánk, rajta a Mesterrel, és Freyjel,
más illusztris személyek társaságában!) Freyt azonban hamarosan már az Egyesült államokban
találjuk, ahol nagyon szép karriert futott be, és Kalifornia állam és a Nyugati-part elsimert,
ikonikus építésze lett. Kísérletező épületei (Aluminaire, Syosset/NY, 1930-31; Tramway Gas
Station, Palm Beach, California, 1963-65) nagyon élénk és szabad szellemről árulkodnak, hűen
Le Corbusier tanaihoz, örökségéhez és, mint ilyenek, nagyon is rokoníthatók Hans Wanner
szellemiségével.
E vonulatba illeszkedik Richard J. Neutra osztrák-amerikai építész is, akinek Lovell Egészség
Ház épülete (Los Angeles, 1927-29) építész generációk egész sorát ihlette meg, súlyos (nehéz)
vízszintes épületsávjaival, amik plasztikusan definiálják az épület tömegét.
Regionalizmus
Az Internationl-style mindent fölemésztő modernsége, és szinte minden hagyományos
értéken átgázoló lendülete a hatvanas évek végére aztán fokozatosan veszített presztízséből
és erejéből. Sorra jelentek meg a környezet rezdüléseire reflektáló, és a hagyományra is
érzékenyen reagálni kívánó építészeti irányzatok antitézisei, az internacionalizmus
mindenhatóságának a tagadását megjelenítő regionális, majd vernakuláris építészet német,
francia és olasz hajtásai (például Gino Valle: Casa Quaglia, Sutrio, Olaszország, 1954-56).
Ennek a mozgalomnak egyik zászlóvivője, etnikai-kulturális sokszínűsége okán és talán azért,
mert az International-style ott fejtette ki a legkevésbé a hatását, épp Svájc lett. Reprezentánsai
között találjuk számon a már idézett Tita Carlonit (Balmelli House, Rovio, 1956-57), de az
imént némileg más összefüggésben már ugyancsak említettemlített Ernst Giselt (Református
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templom, Effretikon, 1959-61) is, hogy aztán Mario Bottáék generációja, a svájci olasz építész
határozott vezetésével, a hetvenes évek végére nemzetközi mércével is mérhető
(posztmodern) dominanciát szerezzen e területen.
Európán kívül az amerikai Frank Lloyd-Wright, a modern építészet harmadik nagy öregje, a
vernakuláris / regionalista építészet természetes atyja is kötelezően megemlítendő e helyütt
(a „prairie-house” hagyománnyá tételével, és az e szellemben fogant korai villaépületeivel,
amiknek a világához munkássága során végig vissza-visszatért).
Ezen mozgalom hatása alól senki nem vonhatta ki magát, így az Hans Wanner pályájának
alkonyán is nyomot hagyott. A hagyományos tetőforma épületkontúron túlnyúló síkjai (a
Vorbühlstrasse, és a Weinbergstrasse bemutatott épületei Kilchbergben), a megmozgatott
féltető-tetőforma (Stockenstrasse, Kilchberg), a meander-szerűen mozgalmas alaprajzra
illesztett, egy ereszkedő tetősík alá regulázott épülettömeg, és ugyanezen egység lapos tető
tömegformájú derivátuma, a hosszoldalai mentén az átellenes oldalak és a tömegforma
markáns kétarcúságával (Sonnenberg) csak néhány olyan aspektus, ami az ebbe az irányba
történő elmozdulást reprezentálják épületein.

A MODERNISTA ÉS LE CORBUSIER-TANÍTVÁNY
Wanner János munkásságát végig kíséri a Le Corbusier hatása. Ám a francia-svájci
mester finomsága, individualizmusa, eleganciája mellett épületeiben tetten érhető a
BAUHAUS német irányvonalának tipizálásra, praktikumra való törekvése, és a mesterségbelimérnöki tudást előszeretettel hangsúlyozó racionalizmusa is, ami minden bizonnyal a
budapesti alma máter „poroszos” szemléletének a gyümölcse, és, mint ilyen, az analitikus,
rendszerezett mesterségbeli tudást átplántálni rendeltetett ars poetica lenyomata. Olyan
alkotói attitűdé, ami szintén tudat- és szemléletformáló jelentőséggel bírt az arra érdemesek
számára. E sajátos oktatási rendszer mibenlétének és értékeinek az érzékeltetése szemléletes
példa lehet Bartók életpályája is, aki a Zeneakadémia falai között módszeresen megtanulta
szakmája, a zeneszerzés minden csínját-bínját, művészetének kulturális és történeti
kontextusában, hogy azután, rátalálva a kárpát-medencei parasztdalokra alapozott „saját
nyelvére”, világra szólót alkothasson. Talán nem túlzás tehát azt állítani, hogy Wanner János
épületeiben Le Corbusier és a BAUHAUS szellemi dualizmusának, valamint az eklektikus
gondolkodás rendszerező hajlamának egyfajta sajátos szintézisére találhatunk rá?

A KONTEXTUALISTA
A hatvanas-hetvenes évekre a kontextualista megközelítés vált a progresszív építészeti
gondolkodás meghatározó szellemi irányzatává. Erre az időszakra esik Hans Wanner svájci
praxisának megerősödése, kibontakozása, és legtermékenyebb korszaka is, így nem
csodálkozhatunk, ha ezen irányzat, különösen pedig annak dél-európai (közelebbről: északolasz) ága hatással volt rá is.
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A fogalom Ernesto Rogersnek a milánói Casabella című építészeti lapban az 1950-es évek
második felében publikált kritikáiban jelenik meg először. Rogers az építészetet, mint a
környezettel való dialógust jellemezte. Dialógus a környezettel való közvetlen fizikai kapcsolat,
és dialógus a történelmi kontinuitás értelmében. Ennek leegyszerűsített változatában Aldo
Rossi az építészeti kontextust - magát a dialógust - puszta formaiságában hirdeti (ami egyenes
út volt a posztmodern építészet felé). Rossi tanainál azonban sokkal maradandóbbnak
bizonyult Vittorio Gregotti felfogása a hatvanas évek elején, aki azzal a kissé talán még mindig
leegyszerűsítő kinyilatkoztatással él, hogy „…az építészeti projekt feladata, hogy a forma
átalakítása révén feltárja a környező kontextus lényegét.” Ezt az indító gondolatot jelentősen
tovább fejleszti az amerikai városépítész-teoretikus Christopher Alexander, aki városi léptékű
dimenziókba helyezi, sőt az alkotás egészét teljes mértékben meghatározó kérdésként
értelmezi a kontextust: „Minden tervezési probléma azzal a törekvéssel kezdődik, amellyel két
entitás, a kérdéses forma és a kontextus közötti illeszkedést próbáljuk megteremteni. A forma
a probléma megoldása; a kontextus a probléma kijelölése.” Leginkább elfogadott és elterjedt
formájában a kontextualizmus egyaránt jelentheti a környezet történelmére, topográfiájára,
emlékezetére, szimbolikájára vagy fizikai-esztétikai állapotára való hivatkozást, illetve
reflexiót. A beilleszkedés vagy a beavatkozás mértéke képezheti egyedül a vita tárgyát… És az
a momentum, amikor a kontextualizmus átvezet (feloldódik?) a regionalizmus szellemi
áramlatához!
Hans Wanner svájci épületeiben a környezeti – történeti kontextushoz való kötödés szándéka
elvitathatatlan, még akkor is, amikor ezzel (látszólag) szembe megy a modernista esztétika
általa általánosan képviselt alapelveivel. Itt azonban, mint vélhetően megannyi hasonló
konfliktushelyzetben, talán inkább a szintézisre való törekvést kell keresnünk? A kontextuális
építészet szorosan kapcsolódik a helyhez, környezeti szintézisre törekvő ökologikus szemlélete
szemben áll a modernizmus genius loci-t tagadó „internacionalizmusával” és doktriner
univerzalitásra való törekvésével: a környező fizikai és társadalmi valóság attribútumait és
mintáit próbálja megragadni az azokkal létrehozandó folyamatosság megtalálása és
megteremtése érdekében.
Wanner kontextualizmusában a „helyi” identitás létrehozása a cél, ahol a hovatartozás
függ az új épületeknek a környezetükhez való illeszkedésétől, de formanyelve sokat megőriz a
modern építész identitásából, egyéni karakterjegyeiből, alkotó erejéből.

A REGIONALISTA ÉS A VERNAKULÁRIS
A regionalista törekvések - hasonlóan a negyvenes évek első felében, közvetlenül a
háborús évek alatt tervezett „kései” magyarországi épületei által képviselt tervezői attitűdhöz
- Svájcban is megjelennek. Itt is igyekezett sajátos helyi (nemzeti?) jegyekhez nyúlni, például a
magas tetős formaképzéssel, de mindezeket olyan szellemben tette, amely saját esztétikai
elveit, a „minden épület egyedi” filozófiát is érvényre tudja juttatni. Mindig kifinomult ízléssel
és magabiztos stílusérzékkel (ahogy azt már Ferkai is megállapította a magyarországi szakaszra
vonatkozó összegzésében).
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A tető gerincvonala jellemzően a rétegvonalakkal párhuzamos, és a tömeget hosszanti
irányban fedi le. A tömegből kihúzott, erőteljes tégla kéménytest, a fő tömegtől ellendülő
erkélylemezek, és a tömör vasbeton mellvédekkel ellátott, markáns teraszok ellenpontjai, a fő
tömegen túlnyúló tetőforma, a fogatolt lépcsőházat kiváltó, és a tömegből kihúzott, gyakran
kibillentett külső lépcső. E karakteres stílusjegyek jól beazonosíthatók ezeknél a wanneri
típusoknál is.
A vernakuláris kifejezés pedig talán pont annyiban helytálló itt, amennyiben ezeknél a
típusoknál nem érezzük az akadémiákra bevonult, internacionális „műépítészet” hatását:
sokkal inkább az alkotó spontaneitását, játékosságát, de ezzel egyidőben nagyon is a helyhez,
a korhoz és a táji építési gyakorlathoz köthető, valójában azonban sajátosan értelmezett, és
mindig az intellektus szűréjén áteresztett hagyománytiszteletét…

AZ INDIVIDUALISTA
Noha Wanner a hatvanas - hetvenes - nyolcvanas években üzletileg is sikeres praxist
épített föl, napjainkra a svájci szakmai köztudatban nincs jelen. Ennek okát minden bizonnyal
távolságtartó és hűvös személyiségében kell keresnünk.
Szendrői Jenő, aki az IPARTERV vállaltigazgatójaként, az IPARTANSZÉK tanszékvezető egyetemi
tanáraként, praktizáló építészként és statikusként, és nem utolsó sorban a MESTERISKOLA
vezetőjeként egyaránt a szocialista Magyarország honi szakmai közéletének egyik
legjelentősebb figurája volt, egy kötetlen mesteriskolai esemény alkalmával mesélte el a
kilencvenes évek elején, hogy Bécsből hazatérve, 1937 után, kezdő építészként Wanner
János irodájában is megfordult, így személyesen is megismerhette őt. Elmondása szerint az
ifjú Mester még közvetlen építész kollégáival szemben is igen tartózkodó magatartást
tanúsított. A szakmai körökben ma szinte kizárólagos tegező formula teljesen idegen volt a
természetétől: mindenkivel magázó viszonyban érintkezett. Beszédes háttérinformáció az
emberről, személyiségéről…
Ezt látszik alátámasztani az is, hogy svájci szakmai barátságokat nemigen kötött.
Magányos farkasként folytatta praxisát. Több magyarországi emigráns építésszel és
értelmiségivel tartott viszont szorosabb kapcsolatot, és alkalmasint, ha tehette, segítette
szakmai beilleszkedésüket. Ékes példája ebbéli ténykedésének a Németh Pál építésszel
kialakult emberi-szakmai kapcsolata. Az anyaországból érkezettekben talán nagyobb
bizodalma volt, a közös emlékek és élmények, a neveltetés, a közös kulturális alapok és az
alma máter összetartó ereje, szakmai ethosza okán? Zárkózott és introvertált személyisége
talán soha nem tudott „igazi” svájcivá válni. Talán magyar is maradt, élete végéig…

D/ ELFOGULT KONKLÚZIÓ
Hans Wanner tervezői attitűdje – a teljes tervezési spektrum fölötti totális kontroll
gyakorlásával - egyedi és felismerhető alkotói módszerré vált, és mint ilyen, kuriózum a
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tervezés elanyagiasodott, egyre sablonosabbá váló, kliséket előszeretettel alkalmazó
világában.
Hans Wannert, az építészt, nem lehet kategóriákba skatulyázni. Épületei között
ugyanúgy megtalálható a tőről metszett, ízes, és tanult valódi modern (Bölcsőde és lakások
Adliswilben), mint a szigorúságában is nagyon egyéni hangot megütő, mai szemmel is friss és
progresszív „kortárs” (a Tödiweg-épületek Kilchbergben). Vagy a szoborszerűségében is
megkapó, fölényes biztonsággal formált „épületszobor” (a Gartenstrasse 2 szám alatti vegyes
funkciójú épület Zugban), vagy a könnyed eleganciával szerkesztett, szeszélyekkel is
kacérkodó, egymással is párbeszédet folytató épület-szoborpár (a Stockenstrasse 113 –
Tiergartenstrasse 14 számok alatt átmenő teleksávban, ugyancsak Kilchbergben). Vagy a zárt
sorba illeszkedő, nagy léptékű hamisítatlan városi lakóépület „minimalista” hangvétele (a
Chamerstrasse 12, Zug), amely viszont - mintegy ellentételezésül - kifinomult
anyaghasználattal szolgál mintaként (eloxált alumínium és bronz összepárosítása a
részletképzésben). Mindeközben tanítani való érzékenységgel és koncentráltsággal illeszkedik
a szomszédjához is: szellemes módon megfelezi vele a tömbbelsőbe szolgáló kapuáthajtó
geometriai méretét, és az így kialakuló épületkonzollal rögtön építészeti helyzetet teremt
magának, és ad rá tanítani való megoldást! És végül, de nem utolsósorban, a „Sonnenbergtelep” galambszürke „A”, és törtfehér „B” típusainak változatos, és nagyon tudatosan
megformált, játékos kétarcúsága a saját maguk rendszerében, mi közben egymással is
párbeszédet folytatnak: megfeleltethető alapelveken nyugszanak, ám mégis külön-külön
egyéniségek (az egyik lapos tetős, míg a másik lejtésirányú „féltető” sík alá rendezett tömeget
képez). Erős alkotói kontroll alatt tartott zabolátlanság, szabad, de mindig fölényesen birtokolt
formáló kedv, mesterségbeli tudással párosult virtuóz kompozíciós technika. A vasbeton, mint
elsődleges építőanyag preferálásával, az anyag nyújtotta szerkezeti és esztétikai lehetőségek
értő használatával.
Wanner épületei egy mind a mai napig hatni képes alkotó egyéniségét tárják a szemünk elé.
Az e személyiség legbelső bugyraiban rejlő tehetséget, ami tanítható, de nem tanulható:
hamisítatlan eredetiséget. A fenti épületek személyes kedvenceimmé váltak utam során, és
nagy élményt jelentett rajtuk keresztül megtapasztalni alkotójuk máig élő és ható
kisugárzását.
Épületeinek a létrehozásában nem hagyta magát befolyásolni a kortárs építészeti trendek és
divatok áramától, ám a változások szelét mindig igyekezett vitorlájába fogni, azokra értő
módon reagálni. Ennek ékes bizonyítéka az a sokszínűség – a karakteres alkotói jegyek megléte
mellett! -, ami feltárt és most bemutatott épületeire oly jellemző. A táji és a környezeti
kontextus tisztelete, a gazdaságosságra, józanságra való törekvés, a racionális (fenntartható?)
és funkcionális szempontok szem előtt tartása – ezek mind-mind koncepcióalkotó tényezők
nála. Soha nem merev, önmagukért való rendszerekben gondolkodott, mindig kereste a
megszokottól való markáns eltérés lehetőségét, a rendben meglelt játékosság (a rendezettség
és entrópia dialektikus kölcsönhatása) önfeledt örömét, a merev szimmetria aszimmetriában
történő feloldásának a lehetőségét. Mind ezektől épületei, a jól felismerhető modernista
kánon dacára, nagyon egyedi, környezetbe illeszkedő, emberközeli alkotások, és nem egy
építészi ego önkényes kinyilatkoztatásai csupán. Alapállása tehát sokkal inkább az
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individualista, egyediségre és játékosságra, semmint a kizárólagosságra törekvő, doktrinermodernista építészé. Épületei ezért mindig figyelemre méltóak, és egyaránt képviselnek a
korhoz kötődő, de azokon túl is mutató egyetemes építészeti értékeket.
Alkotásai, öt évtized elteltével is, olyan felismerhető jegyeket és vitális értékeket jelenítenek
meg, amelyekre jó érzés újra és újra rátalálni és időről-időre rácsodálkozni.
Mi az üzenete számomra a Zug peremén, a szemmel láthatólag igen gazdag városrészben, a
Wanner-épületek közvetlen közelében, a hegyoldalból sorra kinővő, elegáns, kortárs
lakóépületeknek?
A kortárs építész szinte fürdőzik a modern formanyelv nyújtotta építészeti lehetőségekben,
amiket a nagy elődök kimunkáltak neki. Számára ez már az anyanyelv, amelynek készletéből
szabadon szemezgethet, elemeit kénye és kedve szerint használhatja, tehetsége, ambíciója és
fölkészültsége szerint. Kitaposott úton jár: magabiztosan és önfeledten kezeli azt az építészeti
kánont (a formát, a tömeget, az anyaghasználatot), amit készen megkapott. Pénzt, energiát
nem kímélve, korszerű és igen drága technológiákkal és építőanyagokkal felvértezve –
tevékenységével nem csupán szakmai ethoszt, hanem életminőséget, sőt hatalmat, befolyást,
és társadalmi státuszt is szolgál, hirdet és jelenít meg. Kiváló építészeti eredményei pedig
biztos egzisztenciát, komoly szakmai reputációt és üzleti sikert is nyújtanak a számára. Sok
esetben nem is tudatosul benne, hogy mit is köszönhet a nagy elődök úttörő munkásságának,
hanem olyan természetesnek veszi mindezt, mint a levegővételt…
Hans Wanner Zur városában álló lakóépületei ma magától értetődő természetességgel állnak
a helyükön a mellettük gomba módra szaporodó kortárs épületek koszorújában. De ennél
sokkal többet is tesznek: tükröt tartanak a környezetüknek. Precedens és referencia értékkel
bírnak. Olyannyira, hogy talán még az érintett kortárs kollégáknak sem tűnik föl ez a
láthatatlan kontraszt, ez a sajátos és organikus párhuzam. Hiszen talán még a szakavatott szem
sem veszi észre ezt igen nagy, majd hat évtizednyi (három emberöltő!) „korkülönbséget”
közöttük…
Közvetett bizonyítéka-e mindez annak az állításomnak, hogy Hans Wanner épületei időtlen
értéket képviselnek? Ha igen, akkor épületeit össze kell gyűjteni és monográfiába kell
rendezni. Gondoskodni kell megóvásukról, értő felújításukról. Alkotójuk nevét közismertté,
munkásságát pedig a széles szakmai köztudatban elérhetővé kell tenni, a nagy elődök
példájára.
Építész praxisa összesen mintegy négy évtizedet tesz ki. Első felvonása Magyarországon
a világháború borzalmaiba torkollt, és az azt követő társadalmi átrendeződéssel zárul.
Negyvenegy éves volt, amikor a távozás mellett döntött – érett fejjel, komoly praxissal és
reputációval a háta mögött, és „Az emberélet útjának felén…”, hiszen szinte évre pontosan
még egyszer ennyit élt választott új hazájában. És innen indul el a második felvonás, ami
azután, az újrakezdés számtalan nehézségétől kezdve a családegyesítésen, és az egzisztencia
megteremtésére irányuló erőfeszítéseken át jut el a nyugodt alkotó évtizedekig, majd a
végkifejletig, a csendes és konszolidált öregkorig. Összességében mintegy jó három évtizednyi
időtartam adatott meg neki a konszolidált és elmélyült alkotómunka számára.
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E_AZ ÉPÜLETEK UTÓÉLETE ÉS A JELENLEGI ÁLLAPOT
A Wanner-épületek közül jónéhány az átépítés, vagy a teljes bontás sorsára jutott. Az
átépítések, amelyek jelentősen megváltoztatták az eredeti karaktert, és csak nyomokban
mutatják az eredeti tervezői szándékot, nagyban különböznek attól a kategóriától, amely
„csupán” energetikai szempontú korszerűsítésre, és az ebből adódó változtatásokra
szorítkozott, ám sok esetben mégis problémás végeredményre vezetett. Szinte mindegyik
épülete átesett kisebb-nagyobb krízisen. Néhány szerencsés esetben az is előfordult, hogy a
tulajdonosi kör olyan építészre talált, akiben megvolt a kellő építészeti alázat, hozzáértés és
érzékenység, azaz a szükséges képességek együttese az értékmentéshez is, az eredeti tervezői
szándékok megértése, tiszteletben tartására és követésére.
Wanner fellelt és fotókon dokumentált épületein, noha a kor magas svájci építési minőség
szintjén valósultak meg, jó öt-hat évtized elteltével óhatatlanul a műszaki avulás határozott
jelei mutatkoznak, ami előtérbe helyezi a korszerűsítés és felújítás akut és igen bonyolult
kérdéskörét. Sokukat utólagos hőszigeteléssel látták el, nyílászáróit „korszerűsítették”, az
öltöztetett épület színvilágát pedig átírták. Mindezen beavatkozások – a jobbító szándék
ellenére - óhatatlanul az érintett épületek erkölcsi és szellemi amortizációjához vezettek.
A probléma nem egyedi: hogyan lehet egy műszaki – épületfizikai értelemben avultnak
minősíthető, ám szellemisége, építészeti megfogalmazása, környezetével való kapcsolata
révén mégis csak magas építészeti-környezeti értéket felmutató épületet megmenteni
(autentikusan fölújítani), úgy, hogy ez nem járjon alapvető értékeinek a sokszor nem tudatos
átírásával, nota bene, megszüntetésével? Összetettségének érzékeltetésére remek a
budapesti volt KIE kollégiumépület, amit eredetileg Hans sógora, Várady-Szabó Lajos építész
tervezett a két világháború között, és amit túlbuzgó modernséggel „újítottak föl” a 2010-es
években, elvéve az épület báját, fölülírva esztétika értékeit. Félreértés ne essék: a
végeredmény lehetne sokkal rosszabb is (mint arra töméntelen példát láttunk már, itthon és
külföldön egyaránt!), de ez sajnos kevés vigasz az okozott kárért, az elszenvedett veszteségért.
Hans Wanner általam megismert svájci épületei ugyanúgy átmentek ezen a krízisen, némelyik
helyrehozhatatlan károkat szenvedett. Sokuknál viszont szerencsésen sikerült megtartani az
eredeti szellemiséget, a műszaki korszerűsítéssel párhuzamosan. Egy pedig e sorok írása
közben is, gyakorlatilag, érintetlennek nevezhető, és teljes fényében őrzi az eredeti tervezői
szándékokat - félő azonban, hogy ebbéli állapotában a percei meg vannak számlálva…
Az e téren jelentkező komplex, kortárs problémák további elemzésétől most eltekintek,
de biztos vagyok benne, hogy itt rengeteg tennivalója van még szakmának és politikának
egyaránt, különös tekintettel a klímaválság és a fenntarthatóság jelenségére, és a magán- és
közérdek között feszülő ellentétekre. Az értékmegőrzési mechanizmusok kiépítése még sajnos
gyerekcipőben jár, és alighanem központi akarattal kell megteremteni azt a jogi, erkölcsi és
anyagi hátteret, amire alapozva érvényt lehet szerezni az értékmegőrzés sajátos
szempontjainak, a közérdek és a magánérdek határmezsgyéjén, további konfliktushelyzetek,
és jelentős anyagi áldozatok felvállalásával.
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IV. A TOVÁBBLÉPÉS (TOVÁBBI KUTATÁS ÉS RENDSZEREZÉS)
A megkezdett nyomokon haladva érdemes tovább folytatni a megkezdett kutatást– ez
ugyan személyes, de egyben nagyon határozott építészeti véleményem. Meggyőződésem,
hogy a megtalált és most részben dokumentált épületek minősége, alkotójuk szellemisége
erre mindenképpen rászolgál. Nem szabad tehát sajnálni a még kutatásra fordítandó további
jelentős energiákat és az ehhez szükséges jelentős anyagi erőforrásokat. Ennek állomásait az
alábbiakban próbálom összefoglalni.
A rendelkezésre álló források tehát igen gyérnek mutatkoznak a svájci praxis
feldolgozhatósága tekintetében. Az egyetlen használható szálnak továbbra is Stefan Wanner
személye tűnik, akivel sikerült baráti – szakmai viszonyt kialakítanom. Elmondása szerint
édesapja jelentős archívumot hagyott hátra, ami fölött ő rendelkezik, ám ez az anyag nem
feldolgozott, és tárolása sem ideális körülmények között történik. Próbálkozásaim, hogy
engedjen némi betekintést ebbe az archívumba, sajnos nem jártak sikerrel: kitért ide vágó
kéréseim, javaslataim elől. A családi archívum kutatása és az értékleltár elkészítése
meghaladja e dolgozat vállalásnak a kereteit. A jelen írás keretében kimutatni vélt
eredmények, meglátásom szerint, viszont ösztönzően hathatnak erre a folyamatra. A további
kutatómunka kereteinek kidolgozása és az erre szolgáló források megtalálása ugyan még a
közeljövő feladata, de a hazai szakmai szervezetek ebben, reményeim szerint, stabil
partnernek fognak ebben mutatkozni (NKA, Lechner Tudásközpont, Magyar Építőművészek
Szövetsége, BME Építészmérnöki Kar, azon belül is az IPARTANSZÉK – a teljesség igénye
nélkül…).
Nem titkolt célom továbbá, hogy ismét megkeressem a zürichi ETH GTA archívumának
munkatársait is, és amennyiben sikerül érdeklődésüket fölkeltenem, úgy remélhetőleg
erkölcsi és anyagi támogatást is nyerhetek tőlük a további kutatáshoz.
A fentebb röviden érintett, még előttem álló újabb kutatási szakasszal – a magyarországi praxis
újbóli feltárásával, újra értékelésével és dokumentálásával kiegészítve - célom az összefoglaló
igényű monográfia megalkotása Hans Wanner János építész életéről és építészeti
munkásságáról.
Ehhez az igen szerteágazó munkához kíván értékes részeredményekkel szolgálni tehát a
jelen írásmű is, a rendelkezésre álló kereteken belül elvégzett (de még mindig, óhatatlanul is,
a teljesség igényét mellőző) kutatómunka dokumentálásával, és közkinccsé tételével.
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V.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ez úton is szeretném a köszönetemet kifejezni a Nemzeti Kulturális Alap Építőművész
Kollégiumának, és a BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési
Tanszékének, dr. habil Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár tanszékvezetőnek, a munkám
elmélyült végzéséhez szükséges alkotói támogatás, és szellemi-szakmai háttér biztosításáért.
Ugyancsak hálával és köszönettel tartozom Stefan Wanner építésznek, aki – hajlott kora
ellenére és dacolva minden fizikai nehézséggel, időt és energiát nem kímélve – személyesen
kalauzolt el édesapja épületeihez, és osztotta meg velem, önzetlenül, a rendelkezésére álló
információk egy jelentős részét. Elévülhetetlen érdemeket szerzett ezen írásmű
megszületésében!
És végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozom Hans testvérének, a 2017
júliusában 105 éves korában családtagjai körében elhunyt Emsi néninek, empátiájáért és mély
humánumáért, és azért, hogy a családja része lehetek. Köszönöm, hogy megosztotta velem az
emlékeit (sajnos ezek lejegyzésével már elkéstünk), és köszönöm unokájának, Ruttkay-Miklián
Ágotának, hogy immár három évtizede kísér az útjaimon…
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VI.1 AZ ÉPÜLETEK JEGYZÉKE
VI.1.1_STEFAN WANNER KÖZLÉSEI, ILLETVE JEGYZETE ALAPJÁN

Hans Wanner dipl. Architect - List of Buildings in Switzerland (incomplete)

Adliswil / ZH
-

-

Kindergarten and flats, Grundstrasse (?) / Feldweg
Residential buildings / „Sonnenberg”
o Sonnenbergstrasse
o Sonnenbergweg 16, 14, 12
o Stiegstrasse
o Schwarzenbergstrasse 1, 3, 5, 7
House „Wanner” (Zürichstrasse 39b), house extension (demolished)
House „Stiefel” (Lebenstrasse 26), and extension
House „Holliger” (Fliederweg 1)

Kilchberg / ZH
-

-

Residential Buildings
o Stockenstrasse 113 (Tiergartenstrasse)
o Tiergartenstrasse 23A, 23B
o Schützenmattstrasse 29 (transformed)
o Tödiweg 2, 4
o Vorbühlstrasse 25, 27
o Gartenstrasse
House Carreras, Hornhaldenstrasse (demolished)
Residential Buildings, Weinbergstrasse

Rüschlikon / ZH
-

House „Goette”, alte Landstrasse (demolished)
Masterplan for Historic Centre. Competition project with Stefan Wanner.

Langnau am Albis / ZH
-

House „Maurer”, street unknown
House „Baettig”, street unknown
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Zürich / ZH
-

Meteorologische Zentralanstalt, Gloriastrasse (with Heanuer und Lee)
Residential Building and Restaurant „Stadt Madrid” (House „Carreras”), Burg-gasse
4. (Modernisation and restructuring of historic building, in the historic centre of
Zurich).

Schaffhausen / SH
-

Factory Building (name and street unknown)

Schleitheim / SH
-

Primary School (physical phase unknown)
Old People’s Home (street and physical phase unknown)

Baar / ZG
-

House „Gasser” (street unknown)
Residential Building, Sternweg (architect: Stafan Wanner, in collaboration with
Hans Wanner)

Zug / ZG
-

Hotel and Flats, Alpenstrasse 11
Residential Buildings
o Aegeristrasse 66. (Dr. Kurt L. Mayer) Trust KLM
o Rosenbergstrasse 29A
o Chamarstrasse 12
o Gartenstrasse 2 with penthouse „Lego”
o Weinbergstrasse 40

Baden / AG

-

Residential Complex „Baden tor”, Mellingerstrasse

Lugano / TI
-

Residential complex (high rise buildings), physical phase and street not known

Addis Abeba / Ethiopia
-

Competition project, Palace for Emperor Hailé Selassié
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VI.1.2_KIEGÉSZÍTÉSEIM (A LISTA VÉLT VAGY VALÓS ÚJABB ELEMEI, ITTOTT KÉTELYEKKEL, ILLETVE FENNTARTÁSOKKAL)

Zug / ZG
Internetes kereséssel jutottunk nyomára a Lüssiweg 12-14 és a Bleichimattweg 12
szám alatt, egymás közvetlen közelében álló lakóépületekre, egy ingatlanos portálon. A
felületen az ügynökség akkurátusan föltünteti a tervezőt, annak székhelyét, és 1958-ban jelöli
meg a tervezés/építés évét. Az épületről leolvasható elsődleges formajegyek
megfeleltethetők az általam fölállított karakterisztika bizonyos karakteres elemeivel, a
képeken szereplő tetőtér beépítés viszont egy 2008-as átépítés eredménye, amint azt a „3 loft
lakás” megnevezés is jelzi a hirdetésben.
https://fifties-wohnungen.ch/standorte/luessiweg-12/)
Megjegyzendő, hogy ez a portál bizonyult mind a mai napig Hans Wanner egyetlen
általam előtalált svájci internetes megjelenésének!

Kilchberg / ZH
A Stefan Wanner által közölt kilchbergi helyszínek közvetlen közelében bukkantam rá
olyan épületekre, amelyek a leolvasható karakterjegyek alapján jó eséllyel Hans Wannerhez
köthetők.
A Weinbergstrasse 77 – 79 számú iker épületek egyértelműen a Vorbühlstrasse menti
épületcsoport elemei közti hasonlóság önmagáért beszél, itt aligha lehet kétely a szerzőséget
illetően. A legbeszédesebb a hegy felőli épületeknél a lakások megközelítését szolgáló, a
tömegből kimozdított külső lépcső.
A Weinbergstrasse 65 szám alatti épület felfogásában, tömegalakításában emlékeztet
a Tödiweg 2-4 szám alatti épületegyüttesre. A teremgarázs, és a magasföldszinti lakás
kertkapcsolata a teremgarázs födémének zöldtetős kialakítása révén szintén hasonló, amint
a környezetrendezés, növénykiültetés, karaktere is. A tömegalakítás a visszahúzott, ám
mégis karakteres tömegelemként megjelenő attika szint, a hangsúlyos vízszintes tagolás az
ellendülő, tömör mellvédekkel is a hasonlóságot erősíti.
A Paradiesstrasse 29 szám alatti épület elsődleges formai jegyei is emlékeztetnek
Wanner alkotómódszereire, és egyéni megoldásaira. A szomszédsági elhelyezkedés a 65-ös
szám alatti épülettel („telepszerűség”), a környezetrendezés és növénykiültetés karaktere is
mutat hasonlatosságokat az általa máshol tervezettekkel, ugyanúgy, mint a külső lépcső
megléte és az emeleti lakások e külső lépcsőről történő közvetlen feltárása, a bejáratok
konzolos kinyúlású, rövid vasbeton elő előtetővel történő kijelölése és megvédése ugyanitt –
e megoldások leginkább az adliswili Bölcsőde és Lakóház épületét juttathatják az eszünkbe. De
más hasónlóság is mutatkozik, egyéb épülettel: a garázs önálló tömbje megjelenik az épület
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hossztengelyének meghosszabbításában, keresetlen nyerseséggel és egyszerűséggel, a zugi
Lüssiweg 12 szám alatt található lakóépületnél is.
Utóbbi két esetnél felsorolt érveim még nem elégséges bizonyítékok a szerzőség
igazolására, ám az elsődleges hasonlósági jegyek megállapításánál tovább sajnos még nem
sikerült jutnom.

MEGJEGYZÉS
A fenti, általam kiegészített listához ritkán rendeltem építési időpontokat. Ennek oka, hogy az
épületek keletkezés ideje többnyire bizonytalan.
E „mulasztásomat” a kutatás egy következő szakaszában okvetlenül pótolni fogom!
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VI.2 IRODALOM- ÉS FORRÁSJEGYZÉK

VI.2.1_WANNER JÁNOS MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGE, ÉS A VELE KAPCSOLATOS
PUBLIKÁCIÓK A HAZAI NYOMTATOTT ÉS INTERNETES SZAKIRODALOMBAN

Pamer Nóra: Magyar építészet a két világháború között (1. kiadás: Műszaki Könyvkiadó,
Budapest 1986, 2. kiadás, bővített: TERC, Budapest 2001)

Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Művészeti emlékek (MTA
Művészettörténeti Intézet, 1995)

Ferkai András: Pest építészete a két világháború között (Modern Építészetért
Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Nonprofit KHT., Budapest 2001)
https://mi.btk.mta.hu/hu/kiadvanytar/buda-epiteszete-a-ket-vilaghaboru-kozottmuveszeti-emlekek/viewdocument

Ferkai András: Wanner János (a Magyar Építőművészet 78. évfolyama 4-5. számának 71.
oldalán, Budapest 1987)
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=159123

Ádám Blanka: Mutatis Mutandis. TDK-dolgozat (konzulens: Szécsi Zoltán DLA). BME
Építészmérnöki Kar, 2018. Elhangzott az Modern (építészet) nyomában elnevezésű
tudományos szekció konferenciáján.
http://tdk.bme.hu/EPK/Iparmodern/Mutatis-mutandis

Ádám Blanka – Dubniczky Miklós: Volt egyszer egy székház. Cikk, elérhető a Magyar
Mérnökkamara honlapján.
https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/szekhaz20190313
VI.2.2_SVÁJC ÉPÍTÉSZETÉHEZ FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
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Leonardo Benevolo: History of Modern Architecture (MIT Press Paperback Edition, 1977)
William J. R. Curtis: Modern Architecture since 1900 (third edition, PHAIDON, 1996)
Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története (2. bővített kiadás, TERC, 2007)
Hasan-Udin Khan: International style 1925-1965 (TASCHEN, 2001)
Peter Gössel, Gabrielle Leuthauser: Architecture in the 20th Century (TASCHEN, 2005)
Trevor Dannatt: Modern Architecture in Britain (Batsford Ltd., 1959)
Jürgen Joedicke: Modern építészettörténet (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961)

VI.2.3_SVÁJC ÉPÍTÉSZETE AZ INTERNETES SAJTÓBAN
http://www.archipicture.eu/Nationality/Switzerland.html
https://books.google.hu/books?id=dfR4aUJdOcC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=albert+frey+z%C3%BCrich&source=bl&ots=Wtrc8jnWZv&sig=A
CfU3U0sBeGkpN9gctg1KQ8qma0qBOgMEQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiKhjDyIHrAhVQposKHV6dA_kQ6AEwBnoECAsQAQ#v=onepage&q=albert%20frey%20z%C3%BCri
ch&f=false
https://www.zhaw.ch/de/archbau/ueber-uns/haus-albert-frey/
https://www.re-thinkingthefuture.com/architects-lounge/a730-15-lesser-known-architectsof-switzerland/
https://www.archinform.net/arch/983.htm
https://www.wikiwand.com/de/Liste_von_Schweizer_Architekten

VI.2.4_HANS WANNER INTERNETES ELŐFORDULÁSA (SVÁJC)
https://fifties-wohnungen.ch/standorte/luessiweg-12/
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VI.3 A TABLÓK JEGYZÉKE

1_PORTRÉ, EGYÉB FÉNYKÉPEK8134
1.1_HANS WANNER PORTRÉ
1.2_HANS WANNER ÉS HEINRICH WANNER
1.3_LE CORBUSIER IRODÁJÁBAN: A MESTER, ALBERT FREY, ÉS…
1.4_STEFAN WANNER

2_A WANNER-ÁG SZÁRMAZÁSI HELYE
-

A Brünnli, 8826 Schleitheim, Gass 4

3_AZ ADLISWILI CSALÁDI FÉSZEK
- A hajdanvolt Wanner-rezidencia, 8134 Adliswil, Zürichstrasse 39B

4_MŰEGYETEMI DOKUMENTUMOK
4.1_WANNER JÁNOS ALÁÍRÁSA
4.2-4_SZIGORLATI JEGYZŐKÖNYVEK
4.5_WANNER JÁNOS TÖRZSLAPJA

5_A MAGYAR MODERN (KITEKINTÉS)_(1900-1945)
5.1_VILÁGI ÉS EGYHÁZI - MAGÁN ÉS ÁLLAMI
- Somlói úti villa (a tervező saját háza), Budapest XI. kerület - ifj. Dávid Károly, 1933
- Magyar Szentföld Temploma, Budapest II. – Molnár Farkas, 1938-1945
- Dóm tér az Egyetem épületeivel, Szeged – Rerrich Béla, 1929-1932

6_ÍZELÍTŐ A MAGYARORSZÁGI PRAXISBÓL_ÉPÜLETEK
6.1_MODERNISTA VILLAÉPÜLETEK A BUDAI OLDALON
- Budapest XI. Himfy utca 7. – Wanner János (1935-1936)
- Budapest XII. (Olasz fasor) Szilágy Erzsébet fasor 61 – Wanner János (1936-1937)
- Iskolaépület, Ráckeve – Wanner János (1942)
6.2_KÖZÉPÜLETEK
- A Mérnök Kamara Székháza, Budapest V. Szalay utca – Wanner János (1940-1941)
- Iskolaépület, Ráckeve – Wanner János (1942)

7_A SVÁJCI MODERN-1 (KITEKINTÉS 1900-1950)
7.1_AZ ELŐDÖK_01
- Robert Maillard – Salginatobel híd, 1929-1930
- Artaria, Schmidt, M. E. Haefeli, Hubacher, Steiger, W. M. Moser, E. Roth – Neubühllakótelep, Zürich, 1928-1932
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7.1_AZ ELŐDÖK_02
- Breuer, Roth, Roth - Doldertal Apertment épületek, Zürich, 1936
- Robert Maillard – Cement Csarnok, Svájci Pavilon, Zürich EXPO, 1939-1940
- Hans Fischli – Pestalozzi Gyermekfalu, Trogen, 1946

8_ A SVÁJCI MODERN - 2 (KITEKINTÉS 1950 - 1980)
8.1_A KORTÁRSAK_01
- Haefeli-Moser-Steiger – Zürich Hospital, 1938-1952
8.2_A KORTÁRSAK_02
- Jacques Schader – Kantonsschule, Zürich, 1956-1961
8.3_A KORTÁRSAK_03
- ATELIER 5 – Halen Siedlung, Bern mellett, 1960
- Ernst Gisel – Idősek otthona, Zürich, 1976-88

8.4_A KORTÁRSAK_04
- Hans Fischli – a Feller AG Gyárépülete, Horgen, 1952-1953
- Charles-Edouard Geisendorf-Alfred Roth – University Zürich Főépület (átépítés), 1964-

1974

9_ A SVÁJCI PAXIS_8226 SCHLEITHEIM / SH
9.1_IDŐSOTTHON (ALTERSHEIM)
9.2_ISKOLAÉPÜLET (SCHULHAUS BREITE)

10_A SVÁJCI PRAXIS_5400 BADEN / AG
10.1_BADEN-TOR - AZ EGYÜTTES ÖSSZKÉPE (TORONYHÁZ-SÁVHÁZAK-GARÁZSSOR
ÉS CITY KIOSK), Mellingerstrasse 164-176.
10.2_ BADEN-TOR - TORONYHÁZ
10.3_ BADEN-TOR - SÁVHÁZAK

11_ A SVÁJCI PRAXIS_8001 ZÜRICH / ZH
HAUS „CARRERAS” (TELJES BELSŐ ÁTALAKÍTÁS)

12_A SVÁJCI PRAXIS_6300 ZUG / ZG
12.1_LAKÓÉPÜLET - AEGERISTRASSE 66. (Dr. Kurt L. Mayer) TRUST KLM
12.2_LAKÓÉPÜLET - ROSENBERGSTRASSE 29A
12.3_LAKÓÉPÜLET - WEINBERGSTRASSE 40
12.4_LAKÓÉPÜLETEK - BLEICHIMATTWEG 12 - LÜSSIWEG 12-14
12.5_HOTEL - ALPENSTRASSE 11
12.6_LAKÓ- ÉS IRODAÉPÜLET - GARTENSTRASSE 2 (Penthouse „LEGO” az attika
szinten)
12.7_LAKÓÉPÜLET - CHAMERSTRASSE 12
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13_A SVÁJCI PRAXIS_8134 ADLISWIL / ZH
13.1_BÖLCSŐDE ÉS LAKÁSOK (FELDWEG 8)
13.2_HOUSE „HOLLIGER” (FLIEDERWEG 1)
13.3_HOUSE „STIEFEL” (LEBENSTRASSE 26), későbbi bővítéssel
13.4_ A SONNENBERG – TELEP_A, B, és C típusok

14_ A SVÁJCI PRAXIS_8802 KILCHBERG / ZH
14.1_LAKÓÉPÜLET - SCHÜTZENMATTSTRASSE 29 (átépített)
14.2_LAKÓÉPÜLETEK - TIERGARTENSTRASSE 23A - 23B
14.3_LAKÓÉPÜLETEK - VORBÜHLSTRASSE 25 - 27
14.4_LAKÓÉPÜLETEK - WEINBERGSTRASSE 77 – 79
14.5_LAKÓÉPÜLETEK - PARADIESSTRASSE 29 - WEINBERGSTRASSE 65
14.6_LAKÓÉPÜLETEK - STOCKENSTRASSE 113 – TIERGARTENSTRASSE 14
14.7_LAKÓÉPÜLET - TÖDIWEG 2 - 4

15_A SVÁJCI PRAXIS_BAAR / ZG
-

Lakóépületek, Sternweg (architect: Stafan Wanner, Hans Wannerrel)

16_A SVÁJCI PRAXIS_A SPANYOL VILLA
-

A Stefan Wanner és Németh Pál tervezte spanyol villaépület

17_ A SVÁJCI PRAXIS_LEHETSÉGES KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI HATÁSOK
Le Corbusier - Villa Savoye, Párizs mellett, 1928-31
Le Corbusier - Zürich-pavilon, 1962-1967
Nagy Britannia_Frederick Gibberd - Harlow lakónegyed, THE LAWN, 1956
Albert Frey - Aluminaire, Syosset /NY, 1930-31
Albert Frey - Tramway Gas Statin, Palm Springs,USA, 1965
USA_Richard Neutra - Lovell Health HouseLos Angeles, 1927-29
- Svájci „regionalisták”
o Hans Fischli - Schlehstud-lakás és Műteremház épülete, Obermeilen, 1933
o Ernst Gisel - Nyaralóépület, Rigi-Kaltbad, Schwyz, 1959
o Peppo Brivio-Tita Carloni - Balmelli House, Rovio, Ticino, 1958
-
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VII. A TABLÓK

MEGJEGYZÉSEK:

-

A képanyagot tematikus fejezetekre bontottam, amiket számokkal jelölök.
Egy-egy ilyen fejezetnek egy főcímet adok, ami gyűjtőnévként szolgál – egyegy élethelyzetet, dokumentum-csoportot, vagy földrajzi helyszínt, vagy
célzott történeti összegzést, példákat foglalnak magukba.

-

A tablókon (értelemszerűen ott, ahol az releváns) föltüntetem a bemutatott
épület, objektum stb. földrajzi elhelyezkedését és pontos címét.

-

Ha több önálló, de egy adott helyhez (pl. város) köthető elem szerepel az
adott fejezetben (pl. különböző épületek), akkor azok jól elkülöníthető
alcsoportokba rendezve követik egymást (pl. cím).

-

Az egyes tablókhoz megjegyzés rovatot is fűztem, további információk,
magyarázatok rögzítéséhez.

-

Minden tablón megjelenítem
o az adott kép (képek) forrását, és
o a hozzájuk kapcsolódó referenciát (az információ forrására
történő utalást).
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Tabló száma:

Tabló címe:

1

PORTRÉ, EGYÉB FÉNYKÉPEK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

1.1_HANS WANNER PORTRÉ
Megjegyzés:
A felvétel valószínűleg Adliswilben készült, Hans rezidenciáján készült, a nyolcvanas években.

Forrás:
családi archívum

Referencia:
Wanner Emma
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Tabló száma:

Tabló címe:

1

PORTRÉ, EGYÉB FÉNYKÉPEK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

1.2_AZ ÉPÍTÉSZ ÉS AZ ÉPÍTŐ
Megjegyzés:
Hans Wanner bátyja, Heinrich Wanner társaságában.
A fénykép valószínűleg Adliswilben készült, a nyolcvanas években.

Forrás:
családi archívum

Referencia:
Wanner Emma
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Tabló száma:

Tabló címe:

1

PORTRÉ, EGYÉB FÉNYKÉPEK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

1.3_CSOPORTKÉP A HARMINCAS ÉVEKBŐL - LE CORBUSIER PÁRIZSI IRODÁJÁBAN, MUNKATÁRSAI
KÖRÉBEN (ALBERT FREY)
Megjegyzés:
A fénykép alatti felirat csak néhány személyt nevez meg bizonyossággal. A kérdőjelek az ismeretlenekre utalnak. Sejtésem, hogy a
jobb alsó sarokban Wanner Jánost láthatjuk, aki a harmincas évek fordulóján (nagyjából Albert Frey ott tartózkodásával egy
időben) az iroda alkalmazásában állt. Különösen szembetűnő a hasonlóság, ha az illető személyt összehasonlítjuk az előző tablón
látott fényképpel, amint bátyjával, Heinrichhel láthatjuk az adliswili kertben, nyolcvanas évek vége felé.
Forrás: Haus Albert Frey
https://www.zhaw.ch/de/archbau/ueber-uns/haus-albert-frey/

Referencia:
publikus - saját kutatás (Albert Frey)
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Tabló száma:

Tabló címe:

1

PORTRÉ, EGYÉB FÉNYKÉPEK

Fölrajzi elhelyezkedés:

1.4_STEFAN WANNER ÉPÍTÉSZ /sz. Budapest, 1943/, HANS FIA, ZÜRICHBEN, 2020 JANUÁRJÁBAN
Megjegyzés:
A felvétel felfedező utunk elején készült egy zürichi pubban, nem messze Hans Wanner egykori irodájától, amihez némi magánéleti
szálak is kötötték alanyunkat.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
személyes - a második svájci utam
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Tabló száma:

Tabló címe:

2

A WANNER-ÁG SZÁRMAZÁSI HELYÉN
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Tabló száma:

Tabló címe:

2

A WANNER-ÁG SZÁRMAZÁSI HELYÉN

1. ábra

3. ábra

2. ábra

Carpenter at work in Schleitheim, the house of the GFDirector Werk Singen - H. Wanner

Fölrajzi elhelyezkedés:

GASS 4, 8226 SCHLEITHEIM, SVÁJC / SCHAFFHAUSEN
Megnevezés:

A BRÜNNLI
1. ábra: a Brünnli
2. ábra: ortofoto az épületről
3. ábra: korabeli fénykép, egy H. (Heinrich?) Wanner nevével fémjelzett építkezésről, Schleitheimben
Megjegyzés:
A nyaraló, amit Hans édesapja, az immár budai illetőségű Anton Wanner építtetett a családja számára a huszadik század első
negyedében (1-2. ábra).
Forrás:
saját fotó – INTERNET SEARCH

Referencia:
Ulli Wanner (távoli rokon) – saját kutatás - publikus

59

Tabló száma:

Tabló címe:

3

AZ ADLISWILI CSALÁDI FÉSZEK

Fölrajzi elhelyezkedés:

ZÜRICHSTRASSE 39/B, 8134 ADLISWIL, SVÁJC /ZÜRICH
Megnevezés:

A HAJDANVOLT WANNER-REZIDENCIA
Megjegyzés:
A festői (idillikus) környezetben, a Sihl folyó partja mellett fekvő telken álló villaépületet Hans felújította, és lapostetős
konyhaszárnnyal megtoldotta. Az épületet az örökösök eladták, az új tulajdonos elbontotta. Helyén többszintes
társasház épül.
Forrás:
INTERNET - GOOGLE MAPS

Referencia:
Stefan Wanner, Ruttkay-Miklián Ágota

60

Tabló száma:

Tabló címe:

4

MŰEGYETEMI DOKUMENTUMOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

4.1_WANNER JÁNOS ALÁÍRÁSA
Megjegyzés:

Forrás:
BME ARCHÍVUM

Referencia:
publikus – saját kutatás

61

Tabló száma:

Tabló címe:

4

MŰEGYETEMI DOKUMENTUMOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

4.2_SZIGORLATI JEGYZŐKÖNYV
Megjegyzés:
ELSŐ SZIGORLAT

Forrás:
BME ARCHÍVUM

Referencia:
publikus – saját kutatás

62

Tabló száma:

Tabló címe:

4

MŰEGYETEMI DOKUMENTUMOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

4.3_SZIGORLATI JEGYZŐKÖNYV
Megjegyzés:
MÁSODIK SZIGORLAT

Forrás:
BME ARCHÍVUM

Referencia:
publikus – saját kutatás

63

Tabló száma:

Tabló címe:

4

MŰEGYETEMI DOKUMENTUMOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

4.4_SZIGORLATI JEGYZŐKÖNYV
Megjegyzés:
HARMADIK SZIGORLAT

Forrás:
BME ARCHÍVUM

Referencia:
publikus – saját kutatás

64

Tabló száma:

Tabló címe:

4

MŰEGYETEMI DOKUMENTUMOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

Megnevezés:

4.5_WANNER JÁNOS TÖRZSLAPJA
Megjegyzés:
ÉPÜLETSZERKEZETTAN TÁRGY VIZSGAKARTON

Forrás:
Becker Gábor DLA egyetemi tanár
(BME Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettani Tanszék)

Referencia:
BME Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettani Tanszék – saját
kutatás

65

Tabló száma:

Tabló címe:

5

A MAGYAR MODERN – KITEKINTÉS (1914-1945)

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

Fölrajzi elhelyezkedés:

MAGYARORSZÁG
Megnevezés:

VILÁGI ÉS EGYHÁZI - MAGÁN ÉS ÁLLAMI
1-2. ábra: Somlói úti villa (a tervező saját háza), Budapest XI. kerüler –– ifj. Dávid Károly, 1933
3-4. ábra: Magyar Szentföld Temploma, Budapest II. – Molnár Farkas, 1938-1945
5-6. ábra: Dóm tér az Egyetem épületeivel, Szeged – Rerrich Béla, 1929-1932
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
INTERNET – PINTEREST, GOOGLE

Referencia:
publikus – saját kutatás

66

Tabló száma:

Tabló címe:

6

ÍZELÍTŐ A MAGYARORSZÁGI PRAXISBÓL

Fölrajzi elhelyezkedés:

1026 BUDAPEST; 1118 BUDAPEST - MAGYARORSZÁG
Megnevezés:

6.1_MODERNISTA VILLAÉPÜLETEK A BUDAI OLDALON
1-3. ábra: Budapest XI. Himfy utca 7. – Wanner János (1935-1936)
4-6. ábra: Budapest XII. (Olasz fasor) Szilágy Erzsébet fasor 61., egykor (4-5) és ma (6) – Wanner János (1936-1937)
Megjegyzés:

Forrás:
INTERNET, GOOGLE SEARCH, ÁDÁM BLANKA TDK (1-5)

Referencia:
publikus – saját kutatás

67

Tabló száma:

Tabló címe:

6

ÍZELÍTŐ A MAGYARORSZÁGI PRAXISBÓL

2.ábra

1.ábra

4. ábra

2. ábra

5. ábra

Fölrajzi elhelyezkedés:

1055 BUDAPEST; 2300 RÁCKEVE - MAGYARORSZÁG
Megnevezés:

6.2_KÖZÉPÜLETEK
1-3. ábra: A Magyar Mérnök Kamara Székháza, Budapest V. Szalay utca – Wanner János (1940-1941)
4-5. ábra: Iskolaépület, Ráckeve – Wanner János (1942)
Megjegyzés:

Forrás:
INTERNET, GOOGLE SERACH, ÁDÁM BLANKA TDK (1-5)

Referencia:
publikus – saját kutatás

68

Tabló száma:

Tabló címe:

7

A SVÁJCI MODERN - 1 (KITEKINTÉS 1900 – 1950)

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:

7.2_AZ ELŐDÖK
1.
2.
3.

ábra: Breuer-E. Roth-A. Roth - Doldertal Apartman épületek, Zürich (1936)
ábra: Alfred Roth – Roth lakóépület
ábra: Hans Fischli – Pestalozzi Gyermekfalu, Trogen (1946)

Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
INTERNET, GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás - publikus

69

Tabló száma:

Tabló címe:

7

A SVÁJCI MODERN - 1 (KITEKINTÉS 1900-1950)

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:

7.1_AZ ELŐDÖK
1.
2.
3.

ábra: Robert Maillard – Salginatobel híd, 1929-1930
ábra: Robert Maillard - Cement Csarnok. Svájci pavilon, 1940 EXPO Zürich
ábra: Artaria-Schmidt-Haefeli-Hubacher-Steiger-W. M. Moser-E. Roth – Neubühl-lakótelep, Zürich, 1928-1932

Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
INTERNET, GOOGLE SEARCH

Referencia:
publikus – saját kutatás

70

Tabló száma:

Tabló címe:

8

A SVÁJCI MODERN - 2 (KITEKINTÉS 1950-1980)

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:

A KORTÁRSAK
1-2. kép: ATELIER 5 - Halen Siedlung, Bern mellett, 1960
3. kép: Ernst Gisel: Idősek Otthon, Zürich, 1976-1988
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!
Forrás:
INTERNET, GOOGLE SEARCH

Referencia:
publikus – saját kutatás

71

Tabló száma:

Tabló címe:

8

A SVÁJCI MODERN - 2 (KITEKINTÉS 1950-1980)

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:

8.1_A KORTÁRSAK
- Haefeli-Moser-Steiger – Zürich Hospital, 1938-1952
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
saját fotók

Referencia:
Stefan Wanner - publikus

72

Tabló száma:

Tabló címe:

8

A SVÁJCI MODERN - 2 (KITEKINTÉS 1950-1980)

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:

8.2_A KORTÁRSAK
- Jacques Schader: Kantonsschule, Zürich (1956-1961)
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner - publikus

73

Tabló száma:

Tabló címe:

8

A SVÁJCI MODERN - 2 (KITEKINTÉS 1950-1980)

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:
A KORTÁRSAK
Charles-Edouard Geisendorf-Alfred Roth – University Zürich Főépület (átépítés), 1964-1974
Hans Fischli: A Feller AG Gyárépülete, Horgen, 1952-1953 (jobbra lent)
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
saját fotó (1-3. kép); INTERNET, GOOGLE SEARCH

Referencia:
Stefan Wanner - saját kutatás (Fischli) - publikus

74

Tabló száma:

Tabló címe:

9

A SVÁJCI PAXIS_SCHLEITHEIM

75

Tabló száma:

Tabló címe:

9

A SVÁJCI PAXIS_SCHLEITHEIM

1. ábra

3. ábra

3. ábra
Fölrajzi elhelyezkedés:

ALTE BEGGIGERSTRASSE 60, 8826 SCHLEITHEIM / SH
Megnevezés:

9.1_IDŐSOTTHON (ALTERSHEIM)
1. ábra: Fölülnézeti ortofotó
2. ábra: Helyszínrajz az épületegyüttesről az építési periódusok föltüntetésével (2019. augusztus)
3. ábra: A tervezett állapot – az utolsó átépítés alaprajza a mai állapot szerint (2019. augusztus)
Megjegyzés:

Forrás:
GOOGLE SEARCH – saját fotó – helyszíni hirdetőtábla

Referencia:
Stefan Wanner – saját kutatás

76

Tabló száma:

Tabló címe:

9

A SVÁJCI PAXIS_SCHLEITHEIM

1. ábra

4 ábra
3. ábra

2. ábra

5. ábra
Fölrajzi elhelyezkedés:

ALTE BEGGINGERSTRASSE 60, 8826 SCHLEITHEIM / SH
Megnevezés:

9.2_IDŐSOTTHON (ALTERSHEIM)
1-3. ábra: eredeti tervdokumentumok
4. ábra: a legrégibb épület – az együttes egyetlen, valószínűsíthetően még Hans Wannerhez köthető eleme.
5. ábra: összkép a mai állapotról (2019. augusztus)
Megjegyzés:
A tervezés éve: 1957. Az eredeti tervrajzokat a kortárs bővítést jegyző iroda reprezentánsa, Bergamini építész úr
bocsátotta a rendelkezésemre.
Forrás:
Referencia:
Bergamini Partner Architecten (1-3. ábra)
Stefan Wanner
saját fotók (4-5. ábra)

77

Tabló száma:

Tabló címe:

9

A SVÁJCI PAXIS_SCHLEITHEIM

1. ábra

2. ábra

3. ábra
Fölrajzi elhelyezkedés:

SCHUELGASSLI 6, 8826 SCHLEITHEIM / SH
Megnevezés:

9.2_ISKOLAÉPÜLET (SCHULHAUS BREITE)
1. kép: Fölülnézeti fotó
2. kép: Az iskola főhomlokzata 1.
3. kép: Az iskola főhomlokzati részlete (takarásban)
Megjegyzés:
A szigorúnak tűnő tömeget (szimmetrikusan kitolt lépcsőházak, egyszerű hosszanti tömeg) játékosan oldja a filigrán
acéloszlopokkal tartott, a fő tömegtől elhúzott előtető, alatt vasbeton pihenő padokkal, valamint a nyújtott előlépcső, és a
tömegből kihúzott kéménytest ellenpontja. A színezés valószínűleg utólagos.
Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH

Referencia:
Stefan Wanner – saját kutatás

78

Tabló száma:

Tabló címe:

10

A SVÁJCI PAXIS_BADEN

79

Tabló száma:

Tabló címe:

10

A SVÁJCI PAXIS_BADEN

Fölrajzi elhelyezkedés:

MELLINGERSTRASSE 164-176., 5400 BADEN / AG
Megnevezés:

10.1_BADEN-TOR
AZ ÉPÜLETEGYÜTTES ÖSSZKÉPE (TORONYHÁZ–SÁVHÁZAK –GARÁZSSOR ÉS CITY KIOSK)
Megjegyzés:
Valószínűsíthetően az ötvenes évek végérő. Az első toronyház a városban.
Lásd még: 17 tabló, THE LAWN, Nagy Britannia, 1956
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

80

Tabló száma:

Tabló címe:

10

A SVÁJCI PAXIS_BADEN

Fölrajzi elhelyezkedés:

MELLINGERSTRASSE 164-176., 5400 BADEN / AG
Megnevezés:

10.2_BADEN-TOR
TORONYHÁZ
Megjegyzés:
Valószínűsíthetően az ötvenes évek végérő. Az első toronyház a városban.
Lásd még: 17 tabló, THE LAWN, Nagy Britannia, 1956
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

81

Tabló száma:

Tabló címe:

10

A SVÁJCI PAXIS_BADEN

Fölrajzi elhelyezkedés:

MELLINGERSTRASSE 164-176., 5400 BADEN / AG
Megnevezés:

10.3_BADEN TOR
SÁVHÁZAK
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

82

Tabló száma:

Tabló címe:

11

HAUS „CARRERAS_ZÜRICH

83

Tabló száma:

Tabló címe:

11

A SVÁJCI PRAXIS_ZÜRICH

Fölrajzi elhelyezkedés:

FROSHAUGASSE 15, 8001 ZÜRICH / ZH
Megnevezés:

TELJES BELSŐ ÁTALAKÍTÁS (TARTÓSZERKEZETEK, BELSŐ TEREK EGYARÁNT)
Megjegyzés:
Nem sikerült bejárni!

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

84

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

85

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

AEGERISTRASSE 66., 6300 ZUG / ZH
Megnevezés:

12.1_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

86

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

AEGERISTRASSE 66., 6300 ZUG / ZH
Megnevezés:

12.1_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

87

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

ROSENBERGSTRASSE 29A, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.2_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

88

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

ROSENBERGSTRASSE 29A, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.2_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

89

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

ROSENBERGSTRASSE 29A, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.2_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

90

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

ROSENBERGSTRASSE 29A, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.2_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

91

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

WEINBERGSTRASSE 40, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.3_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

92

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

WEINBERGSTRASSE 40, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.3_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

93

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

WEINBERGSTRASSE 40, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.3_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

94

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

95

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

BLEICHIMATTWEG 12 - LÜSSIWEG 12-14, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.4_TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
Térben eltolt „pár”.

Forrás:
saját fotó – GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás - https://fifties-wohnungen.ch/standorte/luessiweg-12/

96

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

97

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

ALPENSTRASSE 11, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.5_HOTEL
Megjegyzés:
Ötvenes évek vége, hatvanas évek eleje?

Forrás:
saját fotó – GOOGLE SERACH (jobb alsó kép)

Referencia:
Stefan Wanner

98

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

GARTENSTRASSE 2, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.6_LAKÓ- ÉS IRODAÉPÜLET (Penthouse „LEGO” az attika szinten)
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

99

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

GARTENSTRASSE 2, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.6_LAKÓ- ÉS IRODAÉPÜLET (Penthouse „LEGO” az attika szinten)
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

100

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

CHAMERSTRASSE 12, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.7_LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

101

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

CHAMERSTRASSE 12, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.7_LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

102

Tabló száma:

Tabló címe:

12

A SVÁJCI PRAXIS_ZUG

Fölrajzi elhelyezkedés:

CHAMERSTRASSE 12, 6300 ZUG / ZG
Megnevezés:

12.7_LAKÓÉPÜLET
Megjegyzés:
Különleges, mégis visszafogott anyaghasználat: eloxált alumínium ablakkeretezés és bejárati portálok a földszinten, és
bronz mellvéd fogódzó sáv a loggiáknál.
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

103

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

104

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

FELDWEG 8, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.1_BÖLCSŐDE ÉS LAKÁSOK
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

105

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

FELDWEG 8, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.1_BÖLCSŐDE ÉS LAKÁSOK
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

106

Tabló száma:

13

Tabló címe:

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

FELDWEG 8, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.1_BÖLCSŐDE ÉS LAKÁSOK
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

107

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

FELDWEG 8, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.1_BÖLCSŐDE ÉS LAKÁSOK
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

108

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

FELDWEG 8, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.1_BÖLCSŐDE ÉS LAKÁSOK
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

109

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

FELDWEG 8, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.1_BÖLCSŐDE ÉS LAKÁSOK
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

110

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

FLIEDERWEG 1, 8134 ADLISWIL / ZH
MEGNEVEZÉS:

13.2_HOUSE „HOLLIGER” (CSALÁDI VILLA)
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

111

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

LEBENSTRASSE 26, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.3_HOUSE „STIEFEL”, KÉSŐBBI BŐVÍTÉSSEL (CSALÁDI VILLA)
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

112

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

113

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”A” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „GALAMBSZÜRKE”

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

114

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”A” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „GALAMBSZÜRKE”
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

115

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”A” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „GALAMBSZÜRKE”

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

116

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”A” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „GALAMBSZÜRKE”
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

117

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”B” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „FEHÉR”
Forrás:
Stefan Wanner

Referencia:
Stefan Wanner

118

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_ADLISWIL

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”B” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „FEHÉR”

Forrás:
Stefan Wanner

Referencia:
Stefan Wanner

119

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”B” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „FEHÉR”

Forrás:
Stefan Wanner

Referencia:
Stefan Wanner

120

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”B” TÍPUS - ALAPRAJZOK
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „FEHÉR”

Forrás:
Stefan Wanner

Referencia:
Stefan Wanner

121

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”B” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „FEHÉR”
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

122

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”B” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „FEHÉR”

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

123

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”B” TÍPUS ÉS ÖSSZKÉP (B-C TÍPUSOK)
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem.
A legautentikusabban megmaradt (nem felújított) példány – A „FEHÉR”
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

124

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” - ”C” TÍPUS
Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

125

Tabló száma:

Tabló címe:

13

A SVÁJCI PRAXIS_A

Fölrajzi elhelyezkedés:

A SONNENBERG STRASSE TÉRSÉGE, 8134 ADLISWIL / ZH
Megnevezés:

13.4_A „SONNENBERG-TELEP” –

”C” TÍPUS ÉS ÖSSZKÉP AZ ”A - B - C” TÍPUSOKKAL

Megjegyzés:
Gyűjtő elnevezés tőlem

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

126

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

127

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

SCHÜTZENMATTSTRASSE 29, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.1_LAKÓÉPÜLET (erősen átépített)
Megjegyzés:
Ismét egy Wanner-együttes: középen a célépület, balra a VORBÜHLSTRASSE 25-27, míg jobbra a TÖDIWEG-ÉPÜLETEK

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

128

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TIERGARTENSTRASSE 23A, 23B, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.2_LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
„Páros”

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

129

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TIERGARTENSTRASSE 23A - 23B, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.2_LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
„Páros”
Ismét egy Wanner-együttes: balra a VORBÜHLSTRASSE 25-27, míg jobbra a TIERGARTENSTRASSE 23A és 23B épületek
Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

130

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

VORBÜHLSTRASSE 25 – 27, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.3_LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
A fölső képen a TÖDIWEG – ÉPÜLKETEK és a CÉLÉPÜLETEK összképe

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

131

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

VORBÜHLSTRASSE 25 – 27, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.3_LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
Referencia épületek a WEINBERGSTRASSE 77-79 épületpárhoz

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

132

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

WEINBERGSTRASSE 77-79, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.4_LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
Újabb épület-pár. Hasonlósága 14.3-mal aligha teszi a szerzőséget vitathatóvá.
A saját térképünkön nem szerepeltetjük!
Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás – publikus (megerősítésre vagy cáfolatra vár!)

133

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

PARADIESSTRASSE 29 - WEINBERGSTRASSE 65, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.5_LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
A szerzőség nem egyértelmű. Bizonyos jegyek Wannerhez köthetők (páros épület ikresen – TÖDIWEG –,hosszanti
garázstömb, külső megközelítés, vasbeton előtető, konzolos erkélylemezek, szellős attika-szint).
A saját térképünkön nem szerepeltetjük!
Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás – publikus (megerősítésre vagy cáfolatra vár!)

134

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

PARADIESSTRASSE 29 - WEINBERGSTRASSE 65, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.5_LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
A szerzőség nem egyértelmű. Bizonyos jegyek Wannerhez köthetők (páros épület ikresen – TÖDIWEG –,hosszanti
garázstömb, külső megközelítés, vasbeton előtető, konzolos erkélylemezek, szellős attika-szint).
A saját térképünkön nem szerepeltetjük!
Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás – publikus (megerősítésre vagy cáfolatra vár!)

135

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

STOCKENSTRASSE 113 - TIERGARTENSTRASSE 14, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

ÖSSZEKÉP A STOCKENSTRASSE FELŐL
Megjegyzés:
Újabb „páros”!

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

136

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

STOCKENSTRASSE 113 - TIERGARTENSTRASSE 14, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

STOCKENSTRASSE 113
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

137

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

STOCKENSTRASSE 113 - TIERGARTENSTRASSE 14, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

TIERGARTEN STRASSE 14 – KERTI NÉZET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

138

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

STOCKENSTRASSE 113 - TIERGARTENSTRASSE 14, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

TIERGARTEN STRASSE 14 - A TIERGARTEN UTCA FELŐL
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

139

Tabló száma:

Tabló címe:

14

Fölrajzi elhelyezkedés:

STOCKENSTRASSE 113 - TIERGARTENSTRASSE 14, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

TIERGARTEN STRASSE 14
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

140

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

STOCKENSTRASSE 113 - TIERGARTENSTRASSE 14, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

TIERGARTEN STRASSE 14 – ALSÓ NÉZET A TIERGARTEN UTCA FELŐL
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

141

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

STOCKENSTRASSE 113 - TIERGARTENSTRASSE 14, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

TIERGARTEN STRASSE 14 – A STOCKENSTRASSE FELŐLI NÉZET
Megjegyzés:

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

142

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - UTCAFRONT (ALSÓ NÉZET)
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

143

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - UTCAFRONT FŐBEJÁRATOKKAL
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

144

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - UTCAFRONT (FÖLSŐ NÉZET)
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

145

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - FŐBEJÁRAT ÉS LÉPCSŐHÁZ
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

146

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - MAGASFÖLDSZINTI KERTKAPCSOLAT
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

147

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - NAPPALI TÉR ÉS KERTKAPCSOLAT
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

148

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - OLDALSÓ NÉZETEK
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

149

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - HÁTSÓ KERTI NÉZETEK
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

150

Tabló száma:

Tabló címe:

14

A SVÁJCI PRAXIS_KILCHBERG

Fölrajzi elhelyezkedés:

TÖDIWEG 2 - 4, 8802 KILCHBERG / ZH
Megnevezés:

14.7_LAKÓÉPÜLET - HÁTSÓ- ÉS OLDALKERTI NÉZET
Megjegyzés:
A hossztengelyük mentén ikresen csatlakozó épületpár, kereszt irányban eltoltan.

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

151

Tabló száma:

Tabló címe:

15

A SVÁJCI PRAXIS_BAAR

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC, STERNWEG, 6340 BAAR / ZG
Megnevezés:

LAKÓÉPÜLETEK
Megjegyzés:
Tervező: Stefan Wanner (Hans Wannerrel)

Forrás:
saját fotó

Referencia:
Stefan Wanner

152

Tabló száma:

Tabló címe:

16

A SVÁJCI PRAXIS_A SPANYOL VILLA

Fölrajzi elhelyezkedés:

SPANYOLORSZÁG
Megnevezés:

VILLA A HETVENES (?) ÉVEKBŐL. TERVEZŐ: NÉMETH PÁL ÉS STEFAN WANNER
Megjegyzés:
Az épület helyszíne, a tervezés éve ismeretlen.

Forrás:
Stefan Wanner – saját reprodukció

Referencia:
Stefan Wanner
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A SVÁJCI PRAXIS_A SPANYOL VILLA

Fölrajzi elhelyezkedés:

SPANYOLORSZÁG
Megnevezés:

VILLA A HETVENES (?) ÉVEKBŐL. TERVEZŐ: NÉMETH PÁL ÉS STEFAN WANNER
Megjegyzés:
Az épület helyszíne, a tervezés éve ismeretlen.

Forrás:
Stefan Wanner – saját reprodukció

Referencia:
Stefan Wanner
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LEHETSÉGES KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI HATÁSOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

ZÜRICH / ZH
Megnevezés:

LE CORBUSIER
1. ábra: Villa Savoye, Párizs mellett, 1928 – 1931
2-3. ábra: Zürich-pavilon, 1962-1967
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH (1. ábra), saját fotó (2-3. ábra)

Referencia:
saját kutatás – publikus
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LEHETSÉGES KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI HATÁSOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

NAGY BRITANNIA
Megnevezés:

HARLOW LAKÓNEGYED, THE LAWN, 1956 - építész: Frederick Gibberd
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
http://www.eafa.org.uk/catalogue/249

Referencia:
saját kutatás - publikus
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LEHETSÉGES KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI HATÁSOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

USA
Megnevezés:

ALBERT FREY, RICHARD NEUTRA
Balra fent: Albert Frey - Aluminaire, Syosset /NY, 1930-31
Jobbra fent: Albert Frey - Tramway Gas Statin, Palm Springs, 1965
Alul: Richard Neutra - Lovell Health HouseLos Angeles, 1927-29
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás - publikus
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LEHETSÉGES KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI HATÁSOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:

SVÁJCI „REGIONALISTÁK”
Fölső ábra: Hans Fischli - Schlehstud-lakás és műteremház épülete, Obermeilen, 1933
Alsó ábrák.: ábra: Ernst Gisel - nyaralóépület, Rigi-Kaltbad, Schwyz, 1959
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás - publikus
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LEHETSÉGES KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI HATÁSOK

Fölrajzi elhelyezkedés:

SVÁJC
Megnevezés:

SVÁJCI „REGIONALISTÁK”
Peppo Brivio - Tita Carloni Balmelli House Rovio, Ticino, 1958
Megjegyzés:
A válogatás nem reprezentatív, hanem szemléltető jellegű, a dolgozat tárgyalási szempontjainak megfelelően!

Forrás:
INTERNET – GOOGLE SEARCH

Referencia:
saját kutatás - publikus

159

