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Időpont Program Megjegyzés
12.15h indulás Ferihegyi repülőtér
19.30h érkezés Doha-ba
01.25h indulás Doha-ból
14.40h érkezés Hanoiba  - reptéren vár a busz- szállás foglalás
17h-20h - Óváros felfedezése, séta

- vacsora
- szabad program

6.00h reggeli
6.30h HaLong öböl túra
10.30h - HaLong Múzeum látogatása
11.30h - Hon Gai rakpartból indul a hajó

- hajózás az öbölben, ebéd a hajón
- Dog Stone, 
- Burning Incense islet, 
- stop at fishing village
- Fighting-Cock Island 

17.00h indulás vissza Hanoiba
20.30h érkezés vissza HN-ba

6.30h reggeli
7.30h Észak Vietnam régió látogatása Dinh Doan:
17h érkezés vissza HN-ba

7.00h reggeli
8.00h HAU előadások
13.00h ebéd
14.00h épület látogatása - Hanoi Muzeum, 

- Nemzeti konferencia központ, 
- Marriot szálloda
- VTN Architects

18.30 h

7.00h reggeli 
8.00h
8.30-11.00h  Népművészeti múzeum

Thang Long vár
 - HCM mauzoleum, - Egy pillérú templom,

- Parlament
- HN lakótelepek látogatása

6.00h reggeli
6.30h indulás a szállodából
8.55h-10.05 repülés/érkezés Hue-be Hue történelmi város látogatás

- Perfume River + Thien Mu Pagoda
- Emperor Tu Duc
- Dong Ba market

6.30h reggeli
7.30h Hue - Imperial Citadel of Hue

- Hai Van Pass
- Lang Co part

10.00h Hoi An felé Hai Van 'ösvényen' keresztül
11.00h pihenés Lang Co tengerparton 
13.00h My Son, rom város látogatása
18.00h Hoi An érkezés esti város séta,

7.00h reggeli
8.00h HoiAn - Ancient Quarter + Chua Ong Pagoda

- Chinese Assembly Halls,
- 200-year old Tam Ky ancestral house,
- and the Japanese Bridge
- Thu Bon River + Thanh Ha pottery village

18:10-19:30 repülés vissza Hanoiba

7.00h reggeli
8:00h
indulás

 - Vietnam’s first university- Hanoi lakótelepek

- város sétálás / ebéd
13.30h indulás a repülőtérre
16.45h indulás Noi Bai repülőtérból

érkezés Doha-ba
 11. nap jan.17. vásárnap indulás Doha-ból

11:15h érkezés Budapestre

 1. napjan.7. csütörtök

 3. napjan.10. vásárnap

 7. nap jan.13. szerda

11h-12h

Hanoi 

 6. napjan.12. kedd

 4. napjan.9. szombat

 5. napjan.11. hétfő

 8. napjan.14. csütörtök

 2. napjan.8. péntek

 10. napjan.16. szombat

 9. napjan.15. péntek

ré
sz

le
te

s P
ro

gr
am

Részletes Program



SEMINAR CONTENTS
Monday, 2016. January 11th

Time Content Performer

8h30-8h40 Opening speech of the Rector

Part 1 (8h40-10h00): Budapest - Past and Present

8h40-9h10 Lecture 1.
Introduction of BME Faculty of Architecture 
and DLA Doctoral School of Architecture 

Dr. Márton NAGY, Department 
of Residential Building Design 
Dr. Levente SZABÓ, 
Department of Public Building 
Design

9h10-9h40 Lecture 2.
Review of Hungarian history and culture 

Dr. Árpád SZABÓ, 
Department of Urban 
Planning and Design

9h40-10h10 Lecture 3.
Budapest: built and cultural environment. 
Identity, urban structure and typology

Dr. Zsolt VASÁROS, 
Department of Industrial and 
Agricultutal 
Building Design

10h10-10h20 questions-answers

10h20-10h30 Break

Part 2 (10h30-12h00): Development strategies and the future of panel housing estates. 
Research

10h30-11h00 Lecture 4.
Ecological housing

Dr.Hoàng Mạnh Nguyên

11h00-11h15 Lecture 5.
Ujpest Central Housing Estate. Research

Dóra MÁTHÉ, Tátrai Ádám, 
Weiszkopf András 
doctoral candidate of DLA

11h15-11h30 Lecture 6.
Continuity – Gasgyar, Obuda

Judit SKALICZKI, Judit 
SOLTESZ, Peter SZABO

11h30-11h45 Lecture 7.
Old central housing in Hanoi

Ths.Kts.Đặng Tố Anh,

11h45-12h00 questions-answers

12h00-13h30 Lunch



hamad international airport

hamad international airport       

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Doha, Quatar

A as Architecture

2014

600 000 m2

Planning took place in 2003 and construction began in 2005. The airport (terminal and runway) has been built 5 kilometres 
(3.1 mi) east of the older Doha international airport. It is spread over an area of 2,200 hectares (5,500 acres), and was set 
to initially serve airlines that will not utilize lounge access. Hamad International Airport has been designed to cater for 
a projected ongoing increase in the volume of traffic. The airport has an initial annual capacity of 29 million passengers, 
three times the current volume. Upon completion, it will be able to handle 50 million passengers per year, although some 
estimates suggest the airport could handle up to 93 million per year, making it the second largest airport in the region after 
Dubai. It is also expected to handle 320,000 aircraft movements and 2 million tonnes of cargo annually. The check-in and 
retail areas are expected to be 12 times larger than those at the current airport. The airport will be two-thirds the size of 
Doha city. The airport has an oasis theme. Many of the buildings will have a water motif, with wave-styled roofs and desert 
plants growing in recycled water. 





hanoi -óváros

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Az óváros a Hoàn Kiếm tó északi parja, az ókori citadella és a Vörös folyó közé ékelődik be. Az utca, a telekkiosztás, a 
száz évvel ezelőtti Hanoi építészeti karaktere a kis antik téglaházakkal itt érzékelhető a városban leginkább. A 20. század 
elején az óvárosnak csak mintegy 36 utcája volt, melyeket azok alapján az  áruk alapján neveztek el, amit az adott utcában 
vásárolni lehetett. A leghosszabb utcák némelyikét annak egyik részén egy, másik részén másféleképpen hívták azért, mert 
különböző dolgokat lehetett ott vásárolni. Az óváros észak-déli főtengelye a Hang Dao utca, a kelet-nyugati tengelye pedig 
a Hang Chieu utca. Az óváros belsejében található a XIX. század végén épült Đồng Xuân piac. A területen több olyan 
templom illetve pagoda is található, melyet a XI. század elején építettek. Például a Hoe Nhai pagoda (Hang Than utca), a 
Bach Ma Templom, vagy a Dong Huong templom is. Ez utóbbi a Hang Trong utcában található.

hanoi

life

kb. 866 óta

921 km2

hanoi - óváros





ha long öböl

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Ha long öböl

-

-

-

A Hạ Long-öböl (vietnami nyelven: Vịnh Hạ Long) egy 1 500 km² nagyságú terület a Vietnami-öbölben (Tonkini-öböl), 
Vietnam északi részén. Hivatalos adatok szerint 1 969 mészkőszikla emelkedik ki a vízből, amelyek többsége lakatlan sziget 
vagy szirt, nagy része több száz méter magas. A mészkősík, amin az öböl található, süllyed. 1994-ben az UNESCO természeti 
világörökségi helyszíneinek listájára került. A Vịnh Hạ Long név jelentése: „az alámerülő sárkány öble”. A legenda 
szerint az öböl a tengerhez közeli hegyekben élő sárkány közreműködésével jött létre. Amikor a sárkány a parthoz szaladt, 
farkával mély barázdákat húzott a földbe, amit – miután a sárkány a vízbe merült - elárasztott a tenger. A legnagyobb, 354 
km² alapterületű Cát Bà szigeten kb. 12 000 szigetlakó lakik, akik főként halászatból, osztrigatenyésztésből és a növekvő 
turizmusból élnek. Legmagasabb pontja 330 méter.

ha long öböl



ha long múzeum

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

ha long

A as Architecture

2014

600 000 m2

Salvador Perez Arroyo építész által tervezett épületet 2013-ban adták át Quang Ninh tartomány megalakulásának 50. 
évfordulójára. A 165 Nguyen Van Cu, Halong City, Quang Ninh Province-ban található épületegyüttes három részre van 
tagolva, a múzeumra, könyvtárra és a konferencia központra, amelyeket hidak kötnek össze. Az épületegyüttes 1,500m² 
alapterületű, amelyet szabadtéri kiállítások és kertek egészítenek ki. A fekete csillogó üveg homlokzat (14,000m²) a terület 
nyersanyagára, az egykori legfontosabb iparágra, a szánbányászatra utal, azt idézi vissza.
A múzeum épület aulájába egy bálna belógatott csontváza fogadja a látogatókat. Az kiállítási terek szintenként vannak 
tagolva, az első emeleten Ha Long Bay élővilágát, a másodikon Quang Ninh Province tartomány történelmét mutatja be a 
múzeum. A harmadik emeleten a terület fontos iparága, a bányászat van bemutatva. 

ha long múzeum



Hanoi



dinh doan

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

TAI DANG, HANOI

nincs adat

1570

nincs adat

A falu peremén helyezkedik el, nyugati tájolású, előtte egy félhold alakú tó található. Helyét a geomancia szabályai szerint 
jelölték ki, mely a föld pozitív pontjait próbálja meghatározni. 
A közösségi házat a vietnámi ősi építészet kiindulópontjának tartják. Az épület öt egységből áll, 6 oszlopsor tagolja, 8 fő 
oszloppal, 16 mellékoszloppal és 22 harmadrendű oszloppal, mindkét oldalán túlnyúló tetővel. Az oszlopfőket sötétbarna 
terrakotta (égetett agyag) szobrok díszítik, melyek sárkányokat, kardot, felhőt és virágot ábrázolnak - margarétát, mely a 
napot szimbolizálja. A sárkány a kedvező időjárás és bő termés szerencseszimbóluma. Összesen 1300 minta található itt, 
mindegyik más-más témát ábrázol, ezért az ősi fafaragás művészetének múzeumaként is számontartjákaz épületet.  
Építőanyaga a kenyérfa, később a felújítások során vasfát alkalmaztak (nehéz és kemény fájú, általában trópusi növények).

tay dang communal house



chu quyen communal house

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Doai terület, Chu Quyen falu 

-

17. sz

395 m2

Chu Quyen közösségi ház egyedülálló műemlék a 17. századból, Chu Quyen faluban található, mely a Vörös folyó mentén 
helyezkedik el. Funkcionálisan szakrális építészeti emlék, de történelmi, kulturális és művészeti szempontból is kiemelkedő, 
egyedi építészeti jellemzőkkel, díszítő faragványokkal és szobrok-kal. A feltűnően dekoratív művészeti ornamentika égetett 
agyag és fa elemeken a hétköznapi falusi élet témáiból merítenek, állatmotívumokat, természeti elemeket ábrázolnak. Mint 
a legtöbb vietnámi közösségi faluház esetében, ennek az épületnek is jellegzetes, szélesen elnyúló, a sarkokon íves kardként 
felgörbülő fedele van. A tető alacsony fekvése a természettel való kapcsolatot, az erőteljes, de szelíd, békés megjelenést 
hangsúlyozza. Az udvar területe 700 nm, ezen belül a közösségi ház alapterülete 395 nm. A hagyományos favázas tartó-
szerkezetet 6 oszlopsor tagolja a ház hosszanti tengelye mentén. A nyitott teret alacsony korlát veszi körül, a fa padló 80 
cm-el magasabban van, mint a külső járdaszint. 1945 előtt az ülésrendnek megfelelően a bel-ső teret is korlátok osztották 3 
részre. Középen található a szentély, ahol Nha Lang, a falu védelmezőjének, szentjének a kultuszát tisztelik.

chu quyen communal house



duong lam

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

duong lam

nincs adat

kb. 1200 -tól

nincs adat

DuangLamHanoi-tól 60 km-re északra a Vörös folyó mentén helyezkedik el, Vietnámban az egyik első falu, amelyet 
nemzetközileg védetté nyilvánítottak. A mezőgazdaságból élő falucska történelme 1200 évre vezethető vissza, közel 400 
éves lakóházakkal. A település szerkezete „halszálka” jellegű. A központi gerinchez sok ágban utcák csatlakoznak, sokféle 
megközelítést lehetővé téve.
A közel 300 darab hagyományos épület többsége fából vagy a helyben bőséggel található lateritből és vályogból készült. A 
laterit a magmás kőzetek rozsdavörös vagy téglavörös színű, trópusi vidékeken képződő mállásterméke. A vöröses lateritet 
a házfalaknál, kapuknál, kutaknál használják. 

duong lam



mong phu communal house

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

duong lam

nincs adat

XVIII. sz. vége

nincs adat

MongPhu a település legmagasabb központi helyén épült, feltehetőleg a késő 18. vagy kora 19-dik században. A ház a 
falu gondviselőjének Tan Vien hegy szentjének a tiszteletére épült, aki a négy halhatatlan vietnámi szentek egyike. Az 
épületet egy nagy központi kapun keresztül lehet megközelíteni, négy oszloppal, amiken négy szent állat található: sárkány, 
unikornis, teknős és főnix. A BatTrangból származó téglával burkolt udvart három épület határolja, kétoldalt a hősöknek 
szentelve, a kapuval szemben a központi épülettel és a szent oltárával. Két ősi kút a sárkány szemeit idézi, az épületegyüttest 
vöröses laterit kerítés határolja.

mong phu communal house





hanoi múzeum

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Hanoi

Gerkan, Marg und Partner

2010

30 000 m2

A Nemzeti Konferencia Központ után második fázisban a Hanoi Múzeum épült meg. Ugyanaz a tervezőiroda készítette a 
terveit, ami már a telepítésen is látható, hiszen követték a megkezdett kompozíciót, a rendezési tervben felvázolt irányokat, és a 
Konferencia Központ hossztengelyének északi oldalán, arra merőleges irányú tengelyen helyezték el az épületet. A leárnyékolt 
homlokzatok az anyagválasztásban is szerepet játszottak, hiszen ellentétben a kortárs múzeumépületek zárt tömegeivel itt egy 
teljes felületén megnyitott üvegfalas homlokzatot lehetett kialakítani egy áttört külső árnyékoló réteggel, lehetővé téve, hogy 
a látogatók a park látványát is élvezzék a műtárgyakkal egy időben. A központi magban elhelyezkedő, mindhárom szintet 
összekötő nyitott belső rámpa egyértelmű utalásnak tűnik a new yorki Guggenheim Múzeumra. Érdekesség továbbá az épület 
tartószerkezeti rendszere, mert az egyes szintek felülről vannak függesztve, minden terhet a tetőszerkezet vasbeton lemezekkel 
kombinált rácsostartós szerkezete hord. A tetőszerkezet pedig a földszinti négyzet sarkaiban középpontosan szimmetrikusan 
elhelyezett lépcsőházi vasbeton magok tartják, és egyben merevítik is az épületet földrengések és szélterhek ellen. 

hanoi múzeum



nemzeti konferencia központ

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Haonoi

Gerkan, Marg und Partner

2006

65 000 m2

A Nemzeti Konferencia Központ egy grandiózus terv első elemeként jött létre a Tu Liem negyedben, Új Hanoi városrészben. 
Egy vízfelületekkel tarkított mesterségesen kialakított hatalmas park központi tengelyében fekszik. A rendezési terv 
szigorú, tengelyes, birodalmi szerkesztettségről tanúskodik. Maga a Konferencia Központ, ami az Építésügyi Minisztérium 
tulajdonában áll, egy hosszanti elrendezésű épület, két előadóteremmel (3800 és 1000 fő). Az ortogonálisan szerkesztett 
vasbeton vázas épületet egy hullámzó fémszerkezetű tető zárja le. A tető hullámai a nagyobbik előadóterem karzata 
felett megemelkednek, nagyobb helyet biztosítva a belső térnek, és egyben egy ikonikus tetőformát kialakítva. Az épület 
hossztengelyének két végében, mintegy az épület meghosszabbításaként, nagyméretű burkolt felületek vezetnek ki a park 
széleihez, oldaluk mentén folytatólagosan futó hullámzó acél oszlopsorral a tető vonalát folytatva.

nemzeti konferencia központ



marriott szálloda

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Hanoi

Carlos Zapata Studio

2015

- m2

A komplexum tervezésére azután kérték fel Zapata-t, hogy pár építésziroda korábban készített koncepcióterveit az Építésügyi 
Minisztérium sorra visszautasította. Az elfogadott koncepcióban végül a 450 szállodai szoba mellett két konferenciaterem, 
három étterem, bár és egy magas szinten felszerelt fitness-spa részleg kapott helyet. A Minisztérium meggyőzésében az is 
szerepet játszhatott, hogy a dinamikusan kanyarodó konzolosan előrenyúló tömeg kialakításához előképnek a tervezők 
Vietnám legendás teremtményének a sárkánynak a történelmi ábrázolásait tanulmányozták. Az épület a Hanoi Múzeum 
kereszttengelyének átellenes végpontján kapott helyet, a korábbi rendezési tervet azonban nem vették már olyan szigorúan, 
mint a német tervezőcsapat, és attól jelentősen eltérve a mesterséges tó partára a tengelyről elfordulva helyezték el 
az épületegyüttest. A főbejárat a karéj belsejében a megemelt központi udvar felől található, az alsóbb szinteken a 
konferenciatermek és a tó felé megnyíló éttermek találhatók. 

marriott szálloda



vtn architects

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Ho chi Minh, Hanoi

Vo Trong Nghia,

2006

- m2

Founded in 2006, Vo Trong Nghia Architects is a leading architectural practice in Vietnam with offices in Ho Chi Minh City 
and Hanoi. More than 60 international architects, engineers and staff work closely on cultural, residential and commercial 
projects worldwide. 
By experimenting with light, wind and water, and by using natural and local materials, Vo Trong Nghia Architects employ a 
contemporary design vocabulary to explore new ways to create green architecture for the 21st century, whilst maintaining 
the essence of Asian architectural expression. Vo Trong Nghia Architects are in strong collaboration with Wind and Water 
House JSC,a construction company specializing in green buildings construction, to realize designs of high quality in 
Vietnam.

vtn architects



népművészeti múzeum

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

 Cau Giay, hanoi

ha duc linh

1987-1995

13 200 m2

A Népművészeti Múzeum (vietnámiul: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) egy olyan múzeum, mely az 54 hivatalosan 
elismert vietnámi etnikai közösséget mutatja be. A Cầu Giấy kerületben található egy mintegy 13,200 m2-es területen, a 
városközponttól 8 km-re. Vietnám egyik leghíresebb múzeumának tartják.
A múzeum épülete 1987. és 1995. között épült Ha Duc Linh tervei alapján. Formája a Dong Son dob formáját imitálja. A 
belső kialakítást Véronique Dollfus francia építész tervezte. Ez az épület egészül ki egy jelentős méretű parkkal. A kiállítás 
1997-ben nyílt meg. A főépület kiállítása inkább informatív, a kültérben található az a kiállítási anyag, ami által a múzeum 
igazán érdekessé válik. Különböző etnikai csoportok tipikus házait láthatjuk (főként az északi és közép- vietnámiakét) illetve 
olyan tradicionális aktivitásokba is bepillantást nyerhetünk, mint a víz- bábszínház vagy a kő játék (O An Quan).

népművészeti múzeum



thang logg

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hanoi

Ly Viet dinasztia

xi század

18.395 ha

A Thang Long császári citadellát a 11. században a Ly Viet dinasztia építtette egy VII. századi kínai erődítmény 
maradványaira egy olyan, mesterségesen kiszárított területre, melyet a Vörös folyó árterületén alakítottak ki. A citadella 
a környék politikai központja volt 13 évszázadon keresztül (a VII. századtól napjainkig), megszakítás nélkül. A citadella 
épületei egy olyan, a Vörös folyó mentére jellemző, délkelet ázsiai kultúrát mutatnak, mely a kínai és az ókori dél-vietnámi 
(Champa Királyság) kultúrák találkozásánál alakult ki. A citadella központi, korhűen megmaradt része, a világörökség 
részét képezi. Ezen a részen található a Hanoi zászlóstorony (vietnámiul: Cột cờ Hà Nội), mely a város egyik szimbóluma. 
Magassága 44,1 méter - zászlóval. A központi rész kivételével a Thang Long császári város épületeinek nagy része eltűnt a 
20. századra. A 21. században kezdték el szisztematikusan felkutatni a császári város maradványait.

thang long



hcm mauzóleum

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Ba Dinh tér, Hanoi

B.S. Mezentsev, G.G. Isakovich

1969-1975

1600 m2

A Ho Chi Minh mauzóleum egy emlékhely, mely Hanoi Ba Dinh terének közepén áll azon a helyen, ahol 1954-ben Ho Chi 
Minh felolvasta a Függetlenségi Nyilatkozatot, amely megalapította a független észak Vietnámot.
A párt 1969-ben döntötte el a mauzóleum építését és pályázatot írta ki rá. Végül a szovjetek segítségét kérték, ők a 
vázlattervekért, a munkaszervezésért és a kivitelezési eszközökért valamint a lebonyolításért voltak felelősek. Az építőanyagk 
nagy része Vietnámból származik. A tervezés során nézeteltérések voltak a szovjet és vietnámi tervezők között, de végül 
Chan terveinek megfelelően készült az épület néhány szovjet módosítással. 1975-ben adták át. A külső burkolat szürke 
gránit, a belső szürke, fekete és piros polírozott kő. A bejárat felett a “Ho Chi Minh főtitkár” felirat olvasható. Az épület 
21,6 méter magas, 41,2 méter széles. 

hcm mauzóleum



egy pillérű templom

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

HANOI

-

1049

30 m2

Az egypillérű pagoda egy buddhista templom, melyet Ly Thai Tong császár építtetett aki 1028 és 1054 között uralkodott. 
A gyermektelen uralkodó álmot látott, melyben bodhisattva Avalokiteshvara egy lótusz virágon ülve egy gyermeket adott 
át neki. Ly Thai Tong erre feleségül vett egy paraszt lányt, aki szült neki egy fiúgyermeket. Az uralkodó hálából építtette 
a pagodát, a Thien Tue nevű szerzetes tanácsára egy lótusz tó közepére, mint ahogy az álmában is látta. A pagodában 
korábban az uralkodó hosszú életéért imádkoztak, később, a Ly Dinasztia idején Gautama Buddha születésének napján 
zajlott benne fontos ceremónia az uralkodó részvételével. A templomot 1105-bne újították fel, ekkor egy harangot is öntöttek 
hozzá, mely azonban túl nehéz volt, hogy bele tudják építeni. Emiatt a Nhat Tru templom mellé szállították, 1426-ban a kínai 
hadsereg beolvasztotta, hogy fegyvert gyártson belőle. A pagoda fából épült egy 1,25 méter átmérőjű fa pillérre, egy lótusz 
virágjára hasonlít, ami a tisztaság szimbóluma a buddhizmus szerint. 1954-ben a francia seregek elpusztították a templomot 
az első indokínai háborúban, a háború után építették újjá. 

egy pillérű templom



parlament

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

HANOI

GMP Architekten

2003-2014

- m2

A Hanoi parlament egy 2003-ban tartott építészeti pályázat győztes alkotása, melyet 25 nemzetközi pályázó közül választottak 
ki. A pályázókra bízták, hogy a tervezési helyszínen található 1960-as évekbeli Nemzetgyűlés épületét megtartják-e. Az 
épületet 2008-ban bontották el, a területen 11. századi települést találtak, így ekkor felmerült a parlament más helyszínen 
történő megépítése. Erre javaslatot már csak a győztes német Gerkan, Marg und Partner irodától kértek. 
Az épület végül az eredeti pályázati helyszínen, a Ho Chi Minh mauzóleum szomszédságában épült fel. Az alaprajzban 
megjelenő kör a vietnámi szimbolikában a mennyet, a négyzet a földet jelképezi. Az épület díszítésében hagyományos 
vietnámi díszítéseket értelmeztek újra. Az épületben 493 képviselő dolgozik, 340 vendég számára vannnak további helyek. 
A külső burkolat kő és zöld színű fémlemez, a belsőben a fa burkolatok dominálnak.
A tervező iroda az épület elkészülte után megkapta a Vietnámi Nemzeti Építészeti Díjat. 

parlament



thanh cong

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

HANOI

-

1955-1965

100 000 m2

Vietnám is követte a második világháború után a szovjet mintát és közepes magasságú, iparosított technológiával készült 
lakótelepek épültek a lakásproblémák megoldására, hasonlóan gyenge minőséggel, mint a szovjet minták. 1955 és 1960 
között először lassabb ütemben, csak 5000 lakás épült Hanoiban Dang Thai Hoang becslése szerint. Az ősi negyedben ezek 
az épületek a Hang Tree utcában találhatók, az An Duong, a Phuc Xa, a Mai Hong és Dai La negyedek alacsonyabbak és 
inkább a városmagtól távolabb találhatók. 1961-63 között Hanoi 99 700 négyzetméternyi lakást épített, de ez is csak az 
igények egy hatodát elégítette ki. Az 1960-as évek elején a Nguyen Cong Tru telep még hagyományos kézi erővel és Hanoi 
első mechanikus daruival épült, a Kim Lien negyed volt az első kísérlet az előre gyártott elemekből való lakóépületekre. 

thanh cong



giang vo

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

giang vo



kim lien

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Hanoi

-

1960

40 hektár

A Kim Lien telep 40 hektáron terül el, eredetileg 5 többemeletes lakóépület épült rá, melyek száma 22-re bővül idővel. Mivel 
nagy volt az igény a lakóépületekre, a megjelenésre nem fordítottak figyelmet, és a vietnámi építészeknek nem volt ilyen 
irányú tapasztalata. A szellőzés, a természetes fény hiánya okozta később a legtöbb problémát, gyenge volt a felhasznált 
anyagok és a kivitelezés minősége is. A fenntartási problémák hamar jelentkeztek. A Kim lien telep az állami szektor 
dolgozói számára készültek, ezért magasabb minőségűek voltak, a lakások két szobából, konyhából és fürdőből álltak. 
Hamarosan azonban ezekben a lakásokban is általában két család lakott, a sűrűség általános probléma volt Hanoiban, 
ezen nem segített az Egyesült Államok embargója sem 1975 és 1994 között.

kim lien





Perfume River + Thien Mu Pagoda
perfume river | thien mu pagoda

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Thua Thiên–Hue

Nguyen-dinasztia 

17-18. sz.

30 km

Parfüm-folyó menti Hue városa, bár bő 300 ezres lakosságával eltörpül Saigon vagy Hanoi mellett, még ma is Vietnam szíve, 
egyik kulturális, vallási, oktatási központja. Hue neve vietnamiul harmóniát jelent, amit a város leírhatatlan hangulatát 
hűen tükrözi. A Hanoitól 700, Saigontól 1100 km-re fekvő Huét, az egykori fővárost a Sông Hương or Hương Giang 
nevű folyó szeli keresztül. A 30 kilóméter hosszú, lassú, nyugodt sodrású folyó két forrásból ered a városától nyugatra 
fekvő hegyekben. Parfűm Folyónak vagy Illatos folyónak is hívják azoknak a gyümölcsösöknek emlékére, melyek vízbe 
hulló virágjai valaha illatossá tették a folyó vizét. Az Illatos-folyó déli partján épült az új városrésze, a folyó túlpartját 
a citadella uralja. Az 1700-as évek közepétől 1945-ig ez volt a Nguyen-dinasztia császári székhelye. Két Nguyen fivér, 
valamint utódaik innen irányították Vietnam déli és középső részét. A várost a a pekingi Tiltott Város mintájára építették. 
A majdnem négyszögletes, 10 km kerületű citadella védőfalait az 1800-as évek elején kezdték építeni, eleinte földből. A 
citadellát vizesárok veszi körül. Belsejében egymást érik a szebbnél szebb paloták romjai. 

perfume river | thien mu pagoda



emperor tu duc

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Thua Thiên–Hue

Nguyen-dinasztia 

17-18. sz.

30 km

Huétől délre, a folyó mentén több, a Nguyen-dinasztiából származó uralkodó nyughelye található.
A királysírok impozáns parkok, tavakkal, ősfákkal, pavilonokkal, ahol az épületek érzékenyen a tájba komponálva állnak.A 
legnevezetesebb Tu Duc fallal körülvett dús növényzetű sírkertje, számtalan pompázatos épülettel, melyeket aza 19. századi 
uralkodó még életében is használt.  
Hue virágzása a második világháború után egy időre megakadt: elveszítette fővárosi rangját, majd a vietnami háború 
okozta nehézségekkel is kénytelen volt szembenézni. Az 1975-ben véget ért polgárháború után mint feudális csökevényt 
hagyták pusztulni. Az utóbbi évtizedek politikai változásainak hatására a város elkezdte visszanyerni régi pompáját 1993-
től az UNESCO világörökség része, ami sok látogatókat vonz a világ minden tájáról.

emperor tu duc



dong ba market

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

Tran Hung Dao folyó, Hue

A as Architecture

1899-1968

-

Az 5 hektáron elterülő kereskedelmi központ Vietnám egyik leghíresebb ilyen jellegű létesítménye. Megtalálhatóak itt a 
tradicionális vietnámi piac jellegzetességei is: sampan (kis, kenu jellegű fa hajó) kirakodó, busz pályaudvar és bazár.  
Megtalálhatóak itt a helyi hagyományos termékek, mint a Phu Cam kúpos kalap, Hien Luong olló, stb, s rengeteg finom 
specialitás, mint például a kagyló rizs, rizs tészta marhahússal, levél torta, rák tavaszi tekercsben, Khoai torta, dau van 
puding, stb. Ma az emberek nem csupán azért látogatják a piacot, mert számtalan árut és helyi specialitásokat lehet 
vásárolni, hanem azért, mert a szívükben ez a jelképe Hue kultúrájának. 
A Dong Ba piac eredetileg a város keleti kapuján kívül volt – 1899-ig, amikor is Thanh Thai király átköltöztette azt a mai 
helyére. 

dong ba market



hue birodalmi fellegvár

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hue

földjósok

1804-től

4 ha

A Birodalmi Fellegvár építése 1804-ben kezdődött. Gia Long császár földjósokkal választatta ki a fellegvár számára 
legmegfelelőbb területet a császárság egykori fővárosában, Hue városán belül. A falakat eredetileg földből készítették majd 
később átépítették 2 méter vastag kőfallá. Az árkokba a vizet zsilipes kapuk sorozatán keresztül a Huong folyóból engedik 
(Parfüm Folyó). A Fellegvár falain belül található a Birodalmi Város azon belül a Tiltott Lila Város (Tử cấm thành). A 
legbelső, elzárt részekbe csak a Nguyen császári család leszármazottai léphetnek be.  Később egy második falat és árkot 
is emeltek a fellegvár köré, illetve több kapuval, udvarral és kerttel egészítették ki. Az utolsó vietnámi császár az 1900-as 
évek közepéig uralkodott, addigra a Tiltott Lila Városnak már több száz szobája volt. A vietnámi háború alatt a terület 160 
épületéből mindössze 10 maradt meg érintetlenül. A terület 1993 óta az UNESCO védettsége alatt áll.

hue - birodalmi fellegvár



hai van hágó

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hoi an

természet

-

160 km

A Hai Van (Tengeri Felhő) hágó  a Truong Son hegység tengerbe végződő nyúlványán vezet végig. Az út az Ai Van Son 
csúcsot (1172m) délről megkerülve, 496m szintkülönbséget tesz meg. A 15. században ez a hágó jelentette a határt Vietnám 
és a Champa királyság között.
A vietnámi háborúig sűrű erdő borította. A csúcson egy régi francia erőd található melyet az amerikai és a dél-vietnámi 
harcosok is használtak bunkerként. A hágó tetejére érve, a “Régi Kapu” mögött egy kis beton út egy toronyhoz vezet, 
ahonnan még szebb a kilátás.
(Az út Hoi An és Hue között 100-160 km, attól függően, hogy melyik utat választjuk. Javasolt a motorbicikli bérlés, 7-10 
USD/nap, hotelekben is lehet bérelni. )

hai van hágó



lang co part

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hoi an

természet

-

15 km

A Lang Co egy attraktív, fehér homokos, pálmafák által árnyékolt sziget-szerű földnyelv, egyik oldalán türkízkék lagúnával 
a másik oldalon egy 10 km hosszú tengerparti stranddal.

lang co part



my son romváros

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

my son, Duy Phú

champák

IV.-XI sz.

no data

A templomok egy völgyben kb. két kilométeres szélességben elszórva helyezkednek el, két hegylánc határolja őket. Az 
időszámítás szerinti 4. és 14. század között az egykori Champa Királyság uralkodói építtették és Siva Istennek szentelték.
Szinte az összes templom vörös téglából épült, egyedül a “B1” jelű templomhoz használtak követ építőanyagként.
A templomok négy csoportba sorolhatóak:
- Kalan: téglából épült szentély, jellemzően torony, egy-egy istenség otthonaként szolgált.
- Mandapa: bejárati csarnok, mely szentélyben folytatódik.
- Kosagrha, vagy “tűz-ház”: általábon sátortetős épület, az istenségek értékeit tárolták vagy az számukra főztek bennük.
- Gopura: kapu/torony mely falazott templomhoz vezet. 

my son romváros





chua ong pagoda

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hoi an

nincs adat

1653

nincs adat

1653-ban épült az óvárosban, névadója egy kínai generális Quan Thanh De Quan. Több felújításon esett át. Ma vallási, 
meditációs és kulturális találkozóhely. 

chua ong pagoda



kínai gyűlésterem

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hoi an

nincs adat

1845

nincs adat

1845-ben épült, kínai gyülekező és találkozóhely. Amikor kínai csoportok emigráltak vagy üzletet alapítottak idegen földön, 
akkor ott találkozó- és gyülekezőhelyeket építettek saját maguk és az eljövendő generációk számára. Vietnámban számos 
ilyen épületegyüttes van, ezeknek angol elnevezése az “assembly hall”. Jellemző elemeik a díszített bejárati kapu, tágas 
kertek és több szárnyból álló épített szentély/gyülekező tér. Hoi An-ban öt ilyen épületegyüttest találunk: Fujian Assembly 
Hall, Trung Hoa Assembly Hall, Ghaozhou Hall (másnéven Trieu Chau vagy Am Ban Pagoda), Cantonese Assembly Hall 
(Quang Dong), Hainan Assembly Hall.

kínai gygyűlésterem



dinh doan

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hoi an

nincs adat

xvIII. sz.

nincs adat

18. században épült kereskedői lakóház, Hoi An Ancient Qaurter szívében, a folyó mellett. Szép példa arra, milyen volt egy 
kereskedő lakóháza Hoi An kikötővárosban. A ház Hoi An virágkorában épült, amikor a vietnámi, japán és kínai kultúra 
egymás mellett élt - e három ötvözetét és a keleti filozófia alapelemeit viseli magán. A város későbbi hanyatlása és az árvizek 
ellenére a házban hét generáció nőtt fel, és tartotta karban az épületet. Ma ugyan nem a legrégebbi kereskedői lakóház Hoi 
An-ban, de az egyik legjobb állapotú.
Az utcafronton van az üzlethelyiség, a folyó felől pedig a raktárak és a hátsó kereskedelmi udvar. Itt történt a folyóról érkező 
árú fogadása, szállítása, cseréje. Az épület reprezentatív tereiben míves faburkolat és díszítés van. 1990-ben vietnámi 
nemzeti műemlékké avatták.

tam ky ancestral house



thu bon river | thanh ha pottery village

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hoi an-tól 3 km.

lakók

xv. sz.

600 000 m2

Thu Bon folyó: Hoi An városa a Thu Bon folyó Kelet-Kínai tenger torkolatánál alakult ki. A folyó mindig fontos kereskedelmi 
útvonal volt, a hétköznapi életben pedig a közlekedés, szállítás, halászat és az ünnepek helyszíne. Helyi neve “Kuadai”. 
Thanh Ha pottery village: Hoi An óvárosától 3 km-re nyugatra, a Thu Bon folyó partján. A település a 15. század végén 
alakult ki, és Hoi An-nal együtt fejlődött. A környék lakóit láttak el használati tárgyakkal, emelett pedig Kim Bong falu 
ácsmestereihez hasonlóan, a kínai dinasztia császárainak is dolgoztak. Így kerámiamunkáik között találunk téglákat, 
oszlopfőket, oltárokat de apró használati tárgyakat is. Kerámiáik színe változatos - rózsaszíntől áa vörösesig a víz és föld 
keverési aránya, a feldolgozás, a sütési idő és egyéb titkos összetevők függvényében. A kerámiamesterség apáról fiúra 
(anyáról lányra) szállt, és Thanh Ha kerámiamesterei ma is e hagyományok szerint dolgoznak.

thu bon river | thanh ha pottery village



van mieu - az irodalom temploma

Helyszín:

Építész:

Építés éve:

Alapterület:

hanoi

nincs adat

1070

54 000 m2

A hagyományos vietnámi építészet jegyeit magán viselő Irodalom templomát (Van Mieu) 1070-ben építették. A Konfuciusznak 
szentelt épületegyüttesben kapott helyet 1076-ban Vietnam első egyeteme, ahol a mandarin tanoncokat oktattak 700 éven 
keresztül. A pagoda-komplexum öt udvarán keresztülvezető középső, széles út a mindenkori uralkodónak volt fenntartva, az 
oldalsó gyalogösvények közül az egyiket csak a hivatalnokok, a másikat csak a harcosok használhatták.
Az egyik udvarban vén mészkő-teknősök sorakoznak, hátukon megkopott kőtáblákkal egyensúlyoznak, melyekre 1442 
és 1778 között az egyetemen végző mandarinok nevet, születési helyét és vizsgaeredményét vésték. A több, mint három 
évszázad alatt 116 táblát róttak tele, ezek közül, mára már csak 82 maradt fenn, hogy emlékeztesse a látogatókat az egyetem 
dicső múltjára. 

van mieu - az irodalom temploma


