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A pasaréti kislakásos mintatelepen álló, Fischer József 
által tervezett családi ház tudományos dokumentác ió já 
nak készítése adott m ó d o t arra, hogy a modern építészet 
és a színezés viszonyával foglalkozzam. A kutatás során 
ugyanis kiderült, hogy az épü le t kompozíc ió jának szerves 
része volt a színterv. Ezért utána kellett néznem, mit tárt 
föl az építészettör ténet az u tóbb i időben e téren, és mi
lyen eredményeket tud felmutatni a műemlékvéde lem a 
nagyv i lágban. Szines építészetről, színtervekről a modern 
mozgalom építészetévek kapcsolatban csak az elmúl t 
10-15 é v b e n lehet hallani.' Korábban az a meggyőződés 
uralkodott, hogy a modern építészet - fehér. Berlinben 
1929-ben lakótelep épül t Weisse Stadt néven, 2 Tel Avivot 
máig White City-nek nevezik modern épüle te i alapján. 3 A 
Die Form c ímű német folyóirat Weiss, alles Weiss címmel 
közölt cikket 1930-ban:' Még a modern krit ikáját megfo
galmazó kései írásokban is „fehér" istenekről (Tom Wolfe),5  

i l le tve/e / iér falakról" {Mark Wigley)6 esik szó. 

Jogosan vetődik fel tehá t a kérdés, mi vezetett a hó
fehér kubusok sztereotípiájához? E makacsul továbbé lő 
tévhi t természetesen t ö b b okkal magyarázható . A leg
fontosabb ok, hogy a színes épületek nem maradtak 
fenn eredeti á l lapotukban. Az újfajta színkompozíc iók 
gyakran m e g h ö k k e n t ő k voltak, nem mindenkinek tet
szettek, és e lég volt egy tu la jdonosvál tás, n é m i ti ltakozás, 
vagy csupán a színek kifakulása, elpiszkolódása ahhoz, 
hogy átfessék, megszüntessék. Nem csak a használók, 
az építészek is hozzájárultak a színes építészet feledésbe 
merüléséhez. Sokan vál toztat tak korábbi elveiken, elfe
lejtették, vagy megtagad ták „színes" korszakukat. Mint 
láttuk, a korabeli, vagy u tó lagos cikkek, t anu lmányok is 
erősítették a tévhitet. Végül , az egykori pub l i kác iókban 
szinte kivétel nélkül fekete- fehér fényképek jelentek 
meg, amelyekrő l legfeljebb tónusokat lehetett megál la
pítani, színeket nem. A modern építészet első nemzetkö
zi seregszemléjéről , a stuttgarti Weissenhof Siedlungról 
is csak fekete- fehér fényképeket ismerünk. (I. kép) Nem 
olyan régen, a kilencvenes években, pub l iká l ták először 
azt a fes tmény t , amely a befejezés előt t ál ló mintatelep
ről 1927-ben készült. 7 (2. kép) Erről a képről megtudjuk, 
hogy Le Corbusier ikerháza vi lágoszöld és kék, a másik 
épü le te rózsaszín volt, Mies van der Rohe hosszú társas
háza bézs-színű, Mart Stam sorháza kék-fehér, BrunoTaut 

családi háza pedig a lapvetően zöld-p i ros, de élénk sárga, 
sötétkék és fekete szín is volt rajta. 

A modern mozgalom színhasználata korántsem volt 
egységes, az egyes mesterek és irányzatok sajátos szín
kompozíciói e l térő felfogásról tanúskodnak. Voltak, akik 
elmélet i alapon épí te t ték föl színrendszerüket, mások in
kább festői tapasztalataik alapján, megint mások pragma
tikusan vagy etikai szándékkal viszonyultak a kérdéshez. A 
modern mozgalom korai szakaszának színezési koncepci
ói közül az a lábbiakban négy karakteres példát mutatok 
be. 

BRUNOTAUT 

A modern mesterek közül legkorábban a német Bruno 
Taut (1880-1938) kezdett foglalkozni a színezés kérdé
seivel.8 1905-ben jegyezte a következő mondatot nap
lójába: „Farbiges Raumkompositionen, farbiges Architektur, 
das sind Gebiete, in denen ich vielleicht einige Persönliche 
sagen werde"9 Már az első v i lágháború előt t megép í te t t 
Berlin külterületén egy kis lakótelepet (Am Falkenberg 
1913-1915, Berl in-Grünau), amit a köznyelv Tuschkasten-
nek (festékesdoboznak) nevezett el. (3. kép) A változatos 
csoportokba rendezett földszintes, illetve egyemeletes 
házak (többnyire sorházak) eredeti színezését a kilencve
nes években ál l í tották helyre. A Gartenstadtweg men tén a 
házak falának színezése erős (vörös, fekete, sárga), ezeken 
a felületeken az ablakok, zsalugáterek és ajtók feketével, 
fehérrel, vörössel vagy kékkel jelennek meg. Az Akazienhof 
házait viszont pasztelles színárnyalatok jellemzik: halvány
kék, rózsaszín, szürke, okker. A színezéssel Taut a vidéki ba
rokk építészet hagyományára és a népművészet i tárgyak 
(bútorok, textíliák) merész színkombinációira utalt vissza. 

Bruno Taut számára a színezés nem annyira esztét i
kai, mint inkább etikai kérdés volt. „Célunk a piszkosszürke 
bérkaszárnyák és sivár hátsó udvarok lakóinak egy szikrányi 
életörömöt nyújtani"- Irta a színes építészet érdekében 
fogalmazott man i fesz tumában. 1 0 Az először 1919-ben 
megjelent felhívást sok neves ember aláírta: többek kö
zöt t Peter Behrens, August Endeil, Fritz Schumacher, Hans 
Poelzig, Hans Scharoun, Adolf Behne, Walter Gropius, 
valamint Josef Hoffmann és Josef Strzygowki professzor 



Bécsből. Az idősebb és a fiatalabb generáció egyetér te t t 
abban, hogy a háború utáni nehéz helyzetben a szín se
gíthet a tömeges építési feladatokat humánusabbá tenni. 
„Nem akarunk többé színtelen házakat építeni és épülni látni. 
- olvassuk a Szivárvány c ímet viselő kiál tványban - A szín 
nem drágább, mint párkánnyal és tagozatokkal díszíteni, 
de a szín életörömöt ad [...] sa mai ínséges időkben min
den épületnél használnunk kell"Taut a húszas évek elején 
Magdeburgban működö t t főépítészként, ahol a Reform 
Siedlung nevű lakótelep és a városközpont régi házainak 
nonf igurat ív mintákkal újrafestett homlokzatai mutat ják, 
hogyan képzelte a k iá l tványban megfogalmazott célok 
valóra váltását. 1925-ben Martin Wagner (1926-tól Nagy-
Berlin főépítésze) meghívására Berlinbe kö l tözöt t , ahol 
a GEHAG nevű házépítő szövetkezet tanácsadója, majd 
építésze lett. Öt év alatt számos berlini nagy- lakóte lepet 
tervezett: többek között Britz: Hufeisen, 1925-1926 (4. 
kép), Zehlendorf: Onkel Tom's Hütte 1926-1929 (5. kép), 
Prenzlauer Berg: Carl Légien 1928-1930, melyekné l a szín
kompozíc iónak fontos szerepe volt a hatalmas együt tesek 
tagolásában, egyénivé té te lében. 

Sohasem elvont színelméletből vezette le kompozíc ió 
it. Nem dolgozott ki t u d o m á n y o s vagy művészi rendszert, 
mindig az adott helyzettel, környezettel foglalkozott, a 
színeket vagy a házak tájolásából vezette le, vagy az archi
tektúra alátámasztására, a t ö m e g e k és épületrészek hang
súlyozására, elválasztására használta. A berlini lakótelepi 
épületeknél a homlokzatok alapszíne ritkán fehér (példá
ul a Hufeisen-telep nagy patkó alakú t ö m b j é n é l , vagy a 
Prenzlauer Berg-i Grellstrasse házainál), á l ta lában vörös, 
kék, sárga (Hufeisen-telep t ö b b i épülete), vagy kék, zöld 
és sárga (Onkel Tom's Hütte) . Egy-egy sávház két hosszol
dala rendszerint kü lönböző színű, és a kiugró, illetve be
mélyedő részek (rizalitok, lépcsőházak, erkélyek, loggiák) 
ugyancsak eltérő színűek. A Paul Heyse Strasse együt tesé
nél például a homlokzat alapsíkja elég sötét t ó n u s ú kék, a 
visszahúzott lépcsőházak vertikális sávja terrakotta-vörös, 
a loggiák hátfala és oldalfala pedig fehér. 

Taut tudatosan élt az aktív színek felnyi tó, és a pasz-
szív színek lezáró hatásával, de a színkompozíció számára 
nem csak kromatikus prob léma, hanem atmoszférikus, 
sőt az energiaháztartással összefüggő kérdés is.11 Saját, 
körcikk alakú családi háza tervezésénél (Berlin-Dahlewitz, 
1926-1927)12 például azért festette feketére a d o m b o r ú 
keleti homlokzatot, hogy hideg reggeleken a fal magá
ba szívja a kelő nap melegét , míg a nyugatra néző falak 
fehérek, hiszen azokat egész délután süti a nap. Élénk 
színeket többnyi re csak árnyékban, vagy szórt fényben 
alkalmazott. Erős és kontrasztos színeket a bejárat i kapuk
nál használt előszeretettel, az ablakok tokját és szárnyát 
szinte kivétel nélkül e l térő színűre festetette. Belső terek

ben tudatosan használta a színek téralakító hatását. Saját 
házának nappali jában a falak bézs színűek, a mennyezet 
viszont élénkvörös (a nagy ablakokon át a kertből látható 
sok zö ld komplementere). A fülkék, visszahúzott részek és 
a homlokzatra merőleges válaszfalak é lénkebb színűek, de 
a pad ló kromatikus tenge ly rő l választott kiegészítő színei 
összefogják a teret. 

THEO VAN DOESBURG 

El lentétben Bruno Tauttal, Theo van Doesburg (1883-
1931) és a holland De Stijl színhasználata teljesen teoreti
kus alapozású.„Az új építészet lehetővé teszi - írta Doesburg 
1924-ben -, hogy a szín térben és időben közvetlenül fejezze 
ki viszonylatait. Színek nélkül ezek a viszonylatok jelen vannak 
ugyan, de láthatatlanok. [...] A modern festő feladata abban 
áll hogy a szín segítségével harmonikus egészet alkosson a 
tér és idő négydimenziós világában - és nem a kétdimenzi
ós sík felületén")3 Doesburg már 1923-ban olyan „kontra
konstrukciókat" feslett, melyek egymásra merőleges síkok
ból álló térbeli szerkezetek axonometrikus ábrázolásának 
tűnnek . Ugyanabban az évben a párizsi L'Effort Moderne 
galéria kiállításán azonos elveket tükröző épü le t -mode l -
leket is bemutatott. Az eml í te t t művek koncepciója azo
nos: mind alapelemekre (vonal, sík, tónusok és alapszínek) 
redukál t absztrakt kompozíc ió , a hagyományos t ömege t 
szétrobbantó, nyitott plasztika. Ezek a neoplaszticista al
kotásoktagadják a helyet, az anyagot, a tektonikát ; lebegő 
síkjaikkal és furcsa centr i fugál is sodrásukkal mintha magát 
a gravitációt is tagadnák. Az építészethez valójában nem 
sok közük van, inkább térbel i festészetnek nevezhetnénk 
őket , mégis, néhány éven keresztül a lapvetően befolyásol
ták egy sor építész gondolkodását . 

Doesburg színhasználatát a teozófia lényegre, spir i tuá
lis tisztaságra való törekvése és a t u d o m á n y rendszerezett
sége együt t határozta meg. Goethe színelméletéből és 
Wilhelm Ostwald sz ín tudományából merí tve, azalapszínek 
negat ív (fehér-szürke-fekete) és pozitív sorát (vörös-kék
sárga) dolgozta ki, s tette meg a kompozíc ió alapjául. Az 
1923-as párizsi kiállításon három, Cornelis van Eesterennel 
közösen tervezett lakóház terve és modellje képviselte ezt 
a gondolkodást . A Maison Particulière magánház (6. kép) 

hatása jó l fe l ismerhető Gerrit Rietveld utrechti Schröder-
házán (1924), bár a h á r o m alapszín az épü le t külsején csak 
rúdszerű elemeken jelenik meg, nem a falakon. (7-8. kép) 
A falfelületek a negat ív színsor fehér-szürke tónusaiban 
mozognak. Az egyes elemek autonómiá já t erősíti, hogy a 
szín falsarkon soha nem fordul át, az egymásra merőleges 
síkok eltérő színűek, sőt, gyakran nem is találkoznak egy 
é lben: valamelyik sík továbbfu t . Doesburg elméletének és 



a De StijI szel lemében készült műveknek komoly szere
pük volt abban, hogy egyes francia építészek és a weimari 
Bauhaus építészei is elkezdtek színes házakat tervezni. 

LE CORBUSIER 

Első svájci munkáinak még a szecesszió visszfényét tükrö
ző színes belsői után, Le Corbusier (1887-1965) a hófehér 
építészet híve lett. Keleti utazása során, az a thén i Akropo
lisz fehér márvány t ö m e g e i b e n gyönyörködve írta 1911-
ben naplójába: „Oh Lumière! Marbres! Monochromie"\]á 

Korai purista tervei és épülete i ennek megfe le lően fehé
rek. Már épü lőben volt az A m a d é Ozenfant-nak tervezett 
műteremháza és a La Roche-Jeanneret ikervilla, amikor 
1923 végén megnézte a De StijI párizsi kiállítását Léonce 
Rosenberg emlí tet t L'Effort Moderne elnevezésű galériá
jában. A kiállításon látottak hatására m indké t épület bel
sejében megjelentek a színek. Véleménye hirtelen meg
változott : „Entierement blanche la maison serait un pot à 
crème" {A ház tiszta fehéren olyan lenne, mint egy púderes 

doboz) - írja. 1 5 A következő lépést a pessac-i Fruges-lakó-
telep (1926) házai, majd a Weissenhof Siedlung (1927) két 
épülete jelenti: ezeknek már a homlokzata színes. 

Le Corbusier színkészlete - noha szintén erősen re
dukál t - határozottan kü lönbözik a De StijI alapszíneitől. 
Festőként és építészként egyaránt hagyományos pig
mentekkel dolgozott. Ozenfant-nal együt t ál l í tották össze 
a Grande Gamme nevű purista színkollekciót, amelyhez 
okker és más földszínek (umbra, égetet t sziena), ultrama
rin kék, angolzö ld , ezek fehérrel tör t v i lágosabb árnyalatai, 
valamint a fekete-fehér tónusskála tartozott. M íg a De StijI 
a színeket a felület anyagtalanítására, a t ö m e g „ fe l robban
tására" használta, addig Le Corbusier esetében a színek a 
t ö m e g e t erősítik, szerepük architektónikus. Mindig teljes 
falfelületet festett egy színre, é s - e l l e n t é t b e n BrunoTauttal 
- nála nem minden felület színes: többny i re fehér falak 
mellett jelenik meg egy-egy színes felület. A Villa Savoye 
nappal i jában például a fehér falak és okkersárga kerámia
padló mellett az egyik végfa lon az égetet t sziéna világos, 
rózsaszínes változata szerepel, míg a másik oldalon az ult
ramarin kékje tágítja a teret vizuálisan. A villa külseje fehér
nek tűnik, valójában csak a cö löpökre áll í tott „doboz" és a 
tetőker t szélfogó falai, illetve maguk az oszlopok fehérek, 
a visszahúzott földszint t ö m ö r falfelületei sötét angolzöld 
festést kaptak. Ezek a felületek azonban mindig árnyékban 
vannak, ezért nem tűnnek színesnek, zöld jük a környező 
pázsit reflexiójának is tűnhet . (9-7 7. kép) 

Corbusier építészete és festészete rokon szellemű, 
házai m é g s e m válnak térbel i festménnyé. Ismerte a szín 
hagyományos szerepét: tudta, hogy a színeknek pszicho

lógia i - térmódosí tó hatásuk van, talán éppen annak kö
szönhetően, hogy különféle asszociációkat ébresztenek. 
Közismert, hogy a kék távolít, megnyit, a barnák közelí
tenek és stabilizálnak. Ez a hatás nyi lván összefügg azzal, 
hogy a kék vagy a vi lágoszöld az égbol t ra emlékeztet ; a 
barna'a föld, a fa vagy a tégla színét, az okker a homo
kot idézi. E hatásokkal Corbusier tudatosan élt házainak 
külső és belső színezésekor. A megszokott pigment szí
neket használva, modern épületein is kapcsolatot talál t a 
hétköznapi emberek tapasztalataival, a régi festészet és a 
tör ténet i építészet hagyományával . 1 6 

1930 után a szín vesztett je lentőségéből Le Corbusier 
é le tművében. Absztrakt-purista korszakában a sima gipsz
vakolatra felhordott szín az elvesztett anyagi m inőségér t 
adott kárpótlást. Későbbi építészete már nem volt olyan 
absztrakt, és egyre gyakrabban használt természetes 
anyagokat ( terméskő vagy kőlap burkolat, fa, durva vako
lat, nyersbeton). A szín a belső terekbe szorult vissza, eset
leg loggiák vagy árnyékoló lamellák oldalán jelent meg a 
külsőben. Kedvenc színösszeállítását szélesebb körben az 
általa tervezett, és„Salubra - Le Corbusier" néven forgal
mazott tapéta-kol lekció (1931) terjesztette el. 

A BAUHAUS (GROPIUS, MOLNÁR, HINNERK SCHEPER) 

A Bauhaus tanárai közül t öbben is foglalkoztak a színekkel 
és színelmélettel, mégis, Johannes Itten, Paul Klee vagy 
Vaszilij Kandinszkij tanítása kevésbé hatott a weimari, 
majd a dessaui Bauhausban do lgozó építészekre, mint a 
holland Theo van Doesburg, akit Gropius minden erővel 
igyekezett távol tartani az iskolától. Doesburg 1922-ben 
magániskolát nyitott Weimarban, ahová tömegesen átjár
tak az expresszionizmussal e légedet len, változásra vágyó 
Bauhauslerek. így, bár indirekt m ó d o n , mégis komoly sze
repet játszot t az 1923-as fordulat előkészítésében. Neki kö 
szönhető, hogy a neoplaszticizmus elementáris, konstruk
tív világa gyorsan megjelent a Bauhaus diákjainak (Herbert 
Bayer, Breuer Marcel, Molnár Farkas) tervein és kivitelezett 
munká in , sőt, maga Gropius sem tudta kivonni magát ha
tása alól. A weimari Bauhaus igazgatói irodája (1923) t ö b b 
szempontbó l is a De StijI elveit tükrözi : derékszögű vona-
lakra-síkokra bontja a berendezést, és bár halvány t ó n u s 
ban, de az alapszínek jelennek meg a felületeken: a kék és 
a sárga tisztán, a vörös barnás vál tozatban. 

Gropius vé leménye a színes építészetről azonban egyre 
negat ívabb lett, és mire átköltöztek Dessauba, szinte már 
csaka tónusok t űn tek használhatónakszámára. Jól jelzi ezt 
a változást az új iskola épületegyüt tesének színterve, amit 
Hinnerk Scheper (1897-1957), a Bauhaus falfestő m ű h e 
lyének vezetője készített . 1 7 Az iskola külsejére egy négy 



színből (fekete-fehér, szürke, piros, kék) álló rendszert dol
gozott ki, a belsőben pedig egy olyan színsémát, amely az 
egyes funkciókra utal, és az épü le t közlekedési rendszerén 
végigvonulva, segíti a tájékozódást. (12. kép) 

Scheper így foglalta össze a terv lényegét: „A dessoui 
Bauhaus színes organizációs terve az épületegyüttes külön
böző funkcióit követő, szín által meghatározott rendjét jelen
ti. Az előcsarnokból iránymutató sávok és vonalak vezetnek 
a műhelyekhez és a szakok helyiségeihez, egy-egy jól felis
merhető színnel jelölve a különböző egységeket. A belső terek 
tervezésénél fontos a teherhordó és a kitöltő elemek megkü
lönböztetése, hogy ezáltal a köztük lévő architektónikus fe
szültség világosan kifejezésre jusson. A szín téri hatását a kü
lönböző anyagok és felületek erősítik: fényes, polírozott vagy 
durva, szemcsés vakolatok, matt, selyemfényű és csillogó 
festés, üveg, fém és így tovább")8 A hetvenes évek kutatásai 
azonban kiderítették, hogy az eredeti színterv nem való
sult meg. A homlokzatokra nem került föl a tervezett piros 
és kék, a falak döntően fehérek lettek, a lábazatok és egyes 
falfelületek szürkék, kisebb támfalak-kerítésfalak, e lőtetők 
pedig barnás feketék. Az ablakok és üvegfalak fémszer
kezete grafitszürke volt. Egyedül a bejárati a j tókon jelent 
meg élénkpiros szín. 

A belsőben az első emeleti audi tór ium és előcsarnoka 
a külső alig-színeit követte. Az előcsarnok keresztirányban 
fekete-fehér, hosszirányban szürke-barna festésű volt. 
A lépcsőház fehér fala és ajtaja közötti fekete falpi l lérek a 
drapp pad lón fehér raszterben folytatódtak. Az audi tór i 
um hármas ajtaja előtt sötétbarna raszter ve tü l t a járófe
lület e lőbb említett raszterére. A merőleges falak közül az 
ablakos drapp, az aud i tó r ium felőli középszürke volt. Az 
előcsarnok mennyezete ugyancsak az aud i tó r iumra veze
tett rá: a négy krómozot t cső közé kifeszített vonal izzók 
sora a három ajtóra mutatott. Az e lőadóterem bejárati 
és hátfala szürke, az ablakok között i falpillérek és a meny-
nyezeti gerendák fehérek, a sötétítő rolók feketék voltak, 
a padló pedig sötétzöld. 1 9 A kantin három részre tagolt 
mennyezetét piros és fekete szín emelte ki, m íg a t öbb i fal 
fehér volt.20 Az épüle tegyüt tes egyéb helyiségei általában 
világos pasztellszínű festést kaptak. 

SZÍNES ÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON 

A hazai modern építészettel kapcsolatban meg lehe tősen 
ritkán találkozunk színes kompozíciókkal. Tudjuk, hogy 
Kozma Lajos például előszeretettel festette kü lönböző szí
nűre vil láin az ablaktokokat és szárnyakat. Közismert, hogy 
az új l ipótvárosi bérházak homlokzata többny i re színes volt. 
Janáky Istvántól tudjuk, hogy Molnár Farkas Kavics utcai 
kétlakásos házának homlokzata élénk c i t romsárga volt.21 

(13. kép) Korabeli pub l ikác iók említik, hogy a Lauber László 
tervezte Excelsior-autószerviz a Fehérvári ú ton ugyancsak 
színes volt. (14. kép) Falait világoskék nemesvakolat, a lép
csőház tornyát és a kocsibehaj tók íves falait kékkel erezett 
sötétvörös Marbo i t -műmárvány borí tot ta, a Crittal acélab
lakok valószínűleg vörös, esetleg vörös és kék színre voltak 
mázolva. 2 2 Források híján azonban a két háború között i 
épü le tek többségéről nem tudjuk biztosan, hogy a szín 
lényeges szerepet já tszot t -e kompozíc ió jukban. 

Nézzük tehát, hogyan viszonyul a fenti példákhoz 
Fischer József Napraforgó utcai családi háza? Ki lehet-e 
mutatni valamiféle rokonságot valamelyik szemlélettel, 
vagy másfajta színtervvel van dolgunk? 

FISCHER JÓZSEF SOMOGYI-HÁZA 

A Napraforgó utcai kislakásos mintatelep tör ténete 
közismert , 2 3 csak olyan mér tékben ér in tem, amennyire a 
színekkel kapcsolatban szükséges. A fekete-fehér fényké
pekbő l is megál lapí tható, hogy egyes épületek sötétebb 
tónusúak, vagyis minden bizonnyal színesek voltak. (15-16. 
kép) Kertész K. Róbert mondta a telep avatása alkalmával: 
„A magyar szellem egyelőre csak a játszi változatosságban, a 
színek mezei virágszerű véletlen harmóniájában nyilatko
zik meg".M [kiemelés F. A.] A Népszava tudósí tó ja utal arra, 
hogy Ligeti és Molnár háza „nagyon érdekes színezésű mun
ka".25 Végül Sándy Gyula kritizálja a Mérnökegyletben a tele
pet: „sokszínűsége és a klinkertégla zavaró alkalmazása bánt 
és zavaros képet ad".26 Majd megjegyzi: „Budapest klímája 
nem igazán alkalmas a homlokzatok színes megoldására".27 

Sajnos konkrét, az egyes épületek színezésére vonatkozó 
utalások nincsenek az ismer tető cikkekben, sem a hiányo
san megmaradt beadvány i terveken. Véletlenszerű feljegy
zések, esetleg személyes emlékezések segíthetnek, de 
legjobb forrás mégis az épü le t maga. Régi korok épülete i 
hez hasonlóan, falkutatás, helyszíni mintavéte l tisztázhatja 
- szerencsés esetben - hogy milyen színűek voltak a falak, 
a nyílászárók és az e g y é b épülete lemek. Amit ma látunk, 
nem feltét lenül az eredeti, még ha korabelinek tűnik is. 

Nagy kár, hogy a pasaréti min ta te lepnél nem minden 
helyreállításnál írták elő a falkutatást, és az eredeti vakola
tok, színek rekonstrukcióját. így kapott a Napraforgó utca 
7. számú, Wellisch Andor tervezte ház málnafagylalt színű 
durva hőszigetelő vakolatot, és l egu tóbb a Kaffka-féle ház, 
hasonlóan sápatag piros festést (gondolom, eredetileg 
terrakotta-vörös lehetett). Igaz, u tóbb iná l az emeleti ablak 
melletti fehér sávokat visszafestették, de semmi egyebet 
nem rekonstruáltak, sem az átépítéseket, utólag készült 
épületrészeket, sem az épület tő l idegen zsalugátereket 
nem bontot ták vissza. (17-18. kép) A Fischer-féle ház kuta-



tásakor szerencsére sikerült a színezésre vonatkozó adatot 
ta lá lnom. Mie lő t t erről beszélnék, ismerjük meg röv iden a 
ház épí téstör ténetét ! 

A pasaréti mintatelepet finanszírozó és kivitelező épí
tési vállalkozók, Fejér és Dános elsőként ezt a házat adták 
el, még építés közben.Tulajdonosa Somogyi Lajos nyugal
mazott a l tábornagy lett, aki 1931. november 28.-án kapta 
meg a használatbavételi engedélyt . 1939-ben a házat fe
lesége nevére íratta. Ekkor készült az első toldalék, egy zárt 
veranda a terasz oldalkertre néző részén. 1947-ben Zichy 
Aladárné vásárolja meg a házat, 1949-ben továbbépí t i a 
to lda lékot a hátsókert felé. Ekkor alakult ki az a meglehe
tősen szerencsétlen, lépcsőszerű t ömeg fo rma , amit a je
lenlegi tulajdonos a műemlékes hatóság hozzájárulásával 
visszaépített. Az 1949 és a rendszerváltozás között i évek 
tulajdonosait nem ismerjük, de ebben az időben csak a 
ház homlokzatának színe vál tozott meg. A hetvenes évek 
végéig sárga volt, a nyolcvanas években vastag kőporos 
vakolatot kapott terrakotta színben. (19. kép) 1996-1997 
során Szűcs Endre készített átépítési tervet egy svájci ma
gyar tulajdonosnak. Ekkor kezdtek hozzá a ház módszeres 
szétveréséhez: szinte összes ajtaját-ablakát k idobták, a te
tőterasz verandájának vasbetonlemez tetejét letépték, és 
a kertet alábányászták, hogy a fö ld alatt medencét , szau
nát és a jóisten tudja, még mit létesítsenek. Ekkor lépet t 
közbe (bejelentésre) a műemlékes hatóság, és áll í totta le 
az építkezést. Az akkori tulajdonos, mivel álmait nem en
gedték a védet t terü le ten megvalósítani, sér tődöt ten tá
vozott, gyakorlatilag egy romot hagyva maga után. 1999 
nyarának erős esőzései után életveszélyes ál lapot alakult 
ki. (20. kép) Ekkor jelentkezett egy új vevő, aki fogadkozott, 
hogy - mint a korszak és a„bauhaus-stí lus" nagy tisztelője 
- helyreállítja az épületet , mégped ig „e rede t i ál lapotában", 
így kaptam megbízást az időközben egyedi védet tség alá 
került épület műemlék i tudományos dokumentác ió jának 
elkészítésére. 2 8 

A kutatás során talál tam rá arra a kéziratra, amelyben 
Fischer a Somogyi -ház külsejéről a következőket írja: „Az 
eredeti homlokzatok hófehérre voltak festve (Kheim-festék), 
az ablakkávák világos kármin, az ablak és az ajtótokok és 
szárnyak kobalt kékre":'9 A helyszíni kutatás csak részben 
támasztot ta alá Fischer emlékezését. A legalsó vakolatré
teg valóban teljesen sima és fehérre festett felület volt. (21. 
kép) Erős portlandcementes alapvakolatra 6-7 mm vastag 
nemesvakolat került ( fehércementtel , mészhidrátporral és 
különleges minőségű, világos kvarchomokkal) és ezt fes
tet ték le azután fehér, viharálló Kheim-festékkel. A cement
lábazatok körben szürke festést kaptak. Az északkeleti és 
délkelet i oldalon a kávákban világos piros festésnyomokat 
sikerült feltárni, míg az északnyugati és délnyugat i hom
lokzatok káváiban kék színű festést. A tetőteraszt övező 

alacsony pillérek három külső oldalát és a rajtuk nyugvó 
peremgerenda alját és oldalait sötétkékre festették. (22. 
kép) A tetőszint i üvegezet t veranda pillérei kívülről fehé
rek voltak, a kávában kék, illetve piros festést kaptak. A 
verandát fedő, lekerekített sarkú vasbetonlemez te tő nem 
maradt meg, de a korabeli fényképeken alsó felülete és 
homloklapja sötét tónusúnak látszik, minden bizonnyal 
ugyanolyan sötétkék volt, mint a peremgerendák alsó 
része és pilléreik. A homlokzatot lezáró peremgerenda 
felső éle viszont fehér volt. Az archív fényképek magya
rázatot adnak erre a megkülönböztetésre. Van egy feke
te-fehér fénykép, amely m é g a homlokzat kifestésé előtt 
készült, míg a másik utána. Az e lőbbin a peremgerendát 
tartó kis pillérek bántó m ó d o n összeolvadnak a kocka
ház falsíkjával, zavarják a forma tisztaságát. A pillérek és 
az árnyékban lévő gerenda sötétkékre festésével a kiugró 
peremgerenda élesen elválik az alatta lévő résztől, szinte 
lebegni látszik a kubus felett. A kubus homlokzati síkja 
ugyancsak elválik a pi l lérektől, felső éle egyenes vonalban 
záródik. Ezt a megoldást a rekonstrukció során gondosan 
visszaállították. 

A homlokzati nyílászárók közül csak a teraszra nyíló ajtó 
és a vele egybeépí te t t ablak maradt meg (bár kiemelve, 
de mégis többé-kevésbé épen) , ahogyan az észak-nyugati 
oldal bejárati ajtaja is a helyén maradt. Az e lőbb iné l a fehér 
mázolás alatt sikerült megta lá ln i az eredeti festést. (23. kép) 
A tok kárminpiros, a szárny kobaltkék volt. Az észak-keleti 
és dél-keleti oldalon a vi lágos kármin kávához tehát söté
tebb kármin ablaktok és kobal tkék szárny tartozott, míg az 
északnyugati és délnyugat i oldalon a káva és a tok, illetve 
a szárny is kék volt. Sajnos ezt a logikus színkompozíciót, 
a művezetés hiányosságai miatt, nem sikerült pontosan 
rekonstruálni. 

Végül, p róbá l j unkmeg válaszolni azelőző fejezet végén 
föl tett kérdésre! A Fischer-féle színkompozíció nem köt
hető egyér te lműen egyik eml í te t t színezési módszerhez 
sem. A fehér-szürke, vörös-kék szín-párok leg inkább a De 
StijI negatív és pozitív színsorát idézik, de itt hiányzik a har
madik alapszín (a sárga), és a színnek nem az a célja, hogy 
alapelemekre (önálló vonalakra és síkokra) absztrahálja az 
épületet, illetve az épületszerkezeteket. A hollandok (Jan 
Wils vagy Gerrit Rietveld) az ablakkeret vízszintes és füg 
gőleges szárait gyakran eltérő színűre festették, hogy azok 
a végtelen egyenes, illetve sík darabjainak tűnjenek. A tok 
és a szárny kü lönböző színű festése inkább a németekné l 
fordul elő. Fischer 1931-ben a Cl AM előkészítő konferen
ciáján Berlinben járt, és ott lá thatot t efféle megoldásokat , 
többek között BrunoTaut és Salvisberg lakótelepein. 

A Somogyi-ház rekonstrukciója felemásra sikerült. Van 
azonban a helyreállításnak m é g egy általános tanulsága. 
Nem elég egy színkompozíciót feltárni - és szerencsés 



esetben eredeti formájában helyreállítani -, hanem ezen 
tú l figyelni kell a korabeli és a mai anyagok (vakolatok, fes
tékek) között i eltérésekre. Az épület eredeti vakolata, bár 
nagyrészt megmaradt, nem volt felhasználható, mert a 
ház hőszigetelését kívülre felhordott új hőszigetelő vako
lattal javították meg. A ma alkalmazott vakolati rendszerek 
közöt t alig találni olyat, amely hasonló simaságú felületet 
adna, mint a háború előt t i nemesvakolatok. A szilikát bá
zisú Kheim-festék kül fö ldön ma is létezik, de a hazai fel
újításoknál többnyire szintetikus festékeket használnak, 
ahogyan a nyílászárók mázolását is géppe l kevert, ma di
vatos festékekkel (pl. Tikkurila) oldják meg. Ezek túl erős, 
harsány színeket adnak: a régi pigmentek színe lágyabb, 
levegősebb volt. Ennek megfe le lően, a felújítások szín
kompozíc ió ja még akkor is rikító lesz, ha pontosan követi 
az eredeti festékek színét és tónusát. Ebből a szempontbó l 
sajnos a Somogyi-ház rekonstrukciója nem kielégítő, és ez 
akkor sem megnyugta tó , ha tudjuk, hogy a Napraforgó 
utcai telepen ez más rekonstrukcióknál sem sikerült job
ban. (24-25. kép) 
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