
Szakítás és kontinuitás, cezúra és hagyomány 
az örökségvédelem lehetőségei egy “talált ház” fejlesztésének tükrében 

 

 

 



“Sorvezető” 

 Egy megtalált Ház 

 

- Bevezető 

 

 

- Club Aliga Volt közösségi épület és étterem 

 történeti áttekintés 

- általános építészettörténeti kotextusba helyezés  

- Magyarországi építészettörténeti kontextus 

- A tervezők életművébe illesztés 

- A területen való elhelyezkedés- szituáció 

- Az épület vizsgálata,  esetleg szerkezeti 

specialitások 

- Az épület (mint örökség) és az emlékezés 

- Az épület (mint örökség) és az identitás 

- Az épület (mint örökség) lehetőségei 

- konklúzió, összefoglalás 

 

 

 

 

 

 



Bevezető 

 Club Aliga és a 45 utáni építészet 

 

- Mennyiben érdekes a Club Aliga egyik épülete 

mint 45 utáni építészet, mint örökségvédelmi 

kérdés, az “általánosság” érdekessége 

 

- “ a magyar kommunista vezetők nem csak hogy 

nem kívántak szakítani az előző kurzus viselkedési 

kultúrájával, hanem gesztusaikban, 

vonzalmaikban, mindennapi szokásaikban 

egyenesen annak átörökítői lettek.” 

- A szerző részletesen elemzi, hogy az új elit tagjai 

miként foglalták el az előző kurzus reprezentatív 

hatalmi tereit, hogyan vették birtokba a kor 

igényeinek megfelelően minden luxussal felszerelt 

budai, Balaton-parti villáit. 

- Szakítás kontinuitás, cezúra és hagyomány 

 

 

 

 

 



Történeti áttekintés 

 

Forrás: 

Csontos Laura történész 

munkái 

 

Internetes linkek: 
 
http://www.alon.hu/erdekes-orszagos-hirek/az-1948-aligai-

honfoglalas-szemezgetes-az-elmult-het-megyei-hireibol 

  

http://balaton.mandiner.hu/cikk/20150818_jarja_be_kadar_janos_eg

ykori_villajat_a_balatonon 

(http://hvg.hu/kultura/20150818_Megnyilik_a_balatoni_Kadarvilla_

harom_al) 

(http://www.origo.hu/utazas/hirek/20150818-vezetett-tura-az-

egykori-kommunista-luxusnyaralohelyen-balatonaligan.html) 

stb-stb 

 

Tervtár, levéltár,  
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Pár szó a tervezőkről, az 

épület elhelyezése a tervezői 

életműben 

 

 



Általános építészettörténeti kontextus 

 

- aktuális nemzetközi irányzatok (röviden) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Hazai építészettörténeti kontextus 

 

 

Személyes(ebb)  nézőpont 

 



Hazai építészettörténeti kontextus 

 

 

Objektív(abb))  nézőpont 

 



Kulturális kontextus 

 

 

“Milyen volt a kulturális és mindennapi tér abban a 

világban amelyben olybá tűnt megáll az idő” 

 

“A mindennapi élet egykori helyei pár év alatt 

felismerhetetlenségig átváltoztak, a terek és helyek, 

a képkek folytonos áramlata nélküli történelem 

történetei leváltak a megszakított valóságról, 

absztrakt, üresen kongó mondatokká lettek, 

amelyeket arról a korszakról tanultunk, amely 

ugyanolyan hirtelen, mint amilyen 

visszavonhatatlanul került át végleg a régmúltba, 

amelynek már nem volt, s akkor úgy tudtuk, többé 

nem lesz köze senki életéhez…” 

 



Kontextus még... 

 

 

 



Emlékezés 

  

 

Assman írásának aktualitása a volt pártüdülő kapcsán 

 

- egyéni és kollektív emlékezet 

- emlékezet versus történelem 

- forró és hideg emlékezés 

- az emlékezés mitomotorikája (a megalapozó és 

jelennek kontrasztot vető emlékezés) 

- stb 

 

(Kiegészítve-összevetve esetleg a 

környezetpszichológia tanulmányommal, Dúll Andrea 

segítségével) 



Emlékezés 

  

 

 

 

 



Emlékezés 

 

 

Interjú Szabó Gáborral, 

 aki gondnokként 30 éve dolgozik a Club Aligán  

 

 



Jelen 

 

 

- Az elkészült tervek áttanulmányozása 

- A közös alkotás-kutatás keretében készített terv 

lehetséges elhelyezése a koncepciókban 

 

 

 

  

  

 

 



Jelen 

  

  

 Beszélgetés a tulajdonos képviselőivel 

 

- A mostani kutatás tapasztalatai alapján 

- A korábbi (nka) interjúsorozat alapján 

- A tervezés tapasztalatai alapján 

 

 

 



Konklúzió, Összegzés 

 

 

- jelenlegi kutatás összefoglalása 

- a megkezdett Fenntartható(bb) örökségvédelem 

című dla kutatásba anyagába beillesztés  

  

  

  


