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“S akkor összekapaszkodnak újra mindenek...” 
A fene sem akar sportról, főképpen labdarúgás-
ról írni. Ráadásul kimondottan pikáns ez a téma 
egy építészeti lapban. Most azonban másról van 
szó. Arról az élményről, ami közösséggé for-
mált egy pár napra sokakat. Hadd kezdjük távo-
labbról! Pár héttel az Európa-bajnokság rajtja 
előtt szerkesztőségünk a Velencei Nemzetközi 
Építészeti Biennálén tette tiszteletét. Túllépve 
azon, hogy ez a három szakmai nyitónap ter-
mészetesen szól némi rongyrázásról is, mégis 
erősebb az a lebegő, éteri érzés, ami valószínű-
leg mindenkit magával ragad, aki olyan embe-
rek tömegét látja, akik szeretik szakmájukat, 
kreatívak, kíváncsiak, képzettek, elkötelezet-
tek, helyükön vannak a világban és ez valaho-
gyan látszik is rajtuk. Ezekben a napokban külö-
nös energia áramlik a Gardini fái és az Arsenale 
falai között. Olyan tekintetek, gesztusok, tes-
tek, mozdulatok tömege összegződik ebben az 
energiában, amiben szinte lubickol az ember. 
Ráadásul az idei év kurátori programja okán 
(lásd. 12-21. oldalig), mintha ez a közeg való-
ban közösségé formálódott volna, valóban olyan 
építész karakterek dominálták a biennálé terét, 
akik mindennapi tervezői praxisukban hitele-
sen képviselik a közösségi építészet eszmeiségét. 
Akik az egón, a vátesz építész szerepen túllép-
ve képesek tudásukat a közösség valódi igénye-
inek szolgálatába állítani, akik képesek olyan 
projekteket felvonultatni - legyen szó szemét-
telepről vagy strandról -, amik főhősei egysze-
rű, hétköznapi emberek, városlakók, úton lévők, 
helykeresők, megérkezettek... A szó építészeti 
értelmében, alig volt szó Velencében tervező-
ről, mérnöki tettekről meg még úgy sem. Pon-
tosabban, nem abban a PR-heroikus hangütés-
ben, ahogyan azt az építészet reprezentációjának 
hagyományos struktúráiban megszokhattuk. 
Láttunk viszont GoPro akciókamerával felvéve 
épülő varsói toronyház zsalujába betont pum-
páló melóst, amint lábszárközépig cuppogva 
az anyagba úgy küzd a betonpumpa tömlőjével, 
mint Laokoón a tengeri kígyóval. Ez az öt per-
ces snitt erősebb jelentés volt a kortárs építészet-
ről, mint egy évfolyamnyi színes magazinvilág.

Hazatérve aztán a hétköznapokban, majd 
olyan arcát mutatja a város, ami szinte minden-
kit felkészületlenül ér. Villamosok tetején ször-

föző, ölelkező, locsoló szurkolók, magyarok és 
külföldiek, �uk és lányok, liberálisok és konzer-
vatívok, vidékiek és fővárosiak, északi partiak és 
déli partiak egymás nyakában. Sokan úgy érez-
tük, hogy ez az extázis arra is vonatkozik, ami 
a sporton, politikán, pénzen túl van. Hogy egy 
jó szakember, jó pedagógus, jó vezető (német) 
ember (edző) el tudta végül mondani, huszon-
három magyarnak, hogy egymásért, egymás-
sal jobb, mint egymás ellen. El tudta talán azt 
is mondani, hogy mindenki csinálja meg a dol-
gát a képességei szerint, a tudása szerint és nem 
lesz baj. Ne az én dolgommal foglalkozzatok, 
ne egymás dolgaival, hanem a saját munkátok-
ban legyen rend és akkor minden működni fog. 
Bárcsak volna a futball most valóban metafora. 
Bárcsak értette volna a drukker is, hogy minek 
örül valójában, hogy egy működő országnak, 
működő szisztémának, működő közösségnek 
örül és valójában tényleg nem annak, hogy 
teli tüdőből üvöltheti az utcán: “izlandi cigá-
nyok, b...ok, az anyátok.” Ez a szabadságérzés 
és mámor ugyanis csak a felszín, a hétközna-
pokban ez az a munka, amit az edzéseken, meg 
a pályán kell végezni. Mindenkinek, minden 
nap a saját edzésén, meg a saját pályáján. 

E sorok írója május óta sunyi, tökkelütött, 
ugyanakkor elkötelezett, nemzeti érzelmű foci-
drukkereket hallgat, akik történetesen arról 
beszélnek, hogy klímaszerelő létükre miért nem 
fognak klímát szerelni a lakásába, vagy gipsz-
kartonosként, miért nem éri meg nekik gipsz-
kartonozni. Tucatnyi fér�, aki iszonyú nagy 
tudású szinte mindenben, de ha dolgozni kell, 
megérteni saját feladatukat a “pályán”, akkor 
sunyi dedósként kotródnak tovább, mert emel-
ni kell, meg ki kell találni, meg fel kell majd 
seperni maguk után. Olyan építőipari macsó-
kat, akik puhány, nyálkás éticsigaként tűnnek el, 
ha valami feladat nem éppen kézreálló. Akik teli 
torokból üvöltik a ria-ria-riá-t, de ha nekik kéne 
a saját pályájukon gólt rúgni, helyette csak a “azt 
maga nem tudja nekem meg�zetni”, a “nem így 
szoktuk”, “a nem lehetne ez így?”. Idén való-
színűleg nem lesz klímánk, hogy a terhes fele-
ségnek enyhet adjon és gyerekszobánk se, hogy 
a szülés után legyen hol altatni. Nem történt cso-
da. A tolódás még várat magára.

TOLÓDÁS
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SOK KICSI SOKRA MEGY
A londoni Serpentine Pavilion 2016 épületeiről

Szöveg
Építész

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

BIG (BJARKE INGELS GROUP)

IWAN BAAN, SERPENTINE GALLERY

A londoni nyár és ősz talán legfontosabb épí-
tészeti helyszíne idén nem pusztán a közpon-
ti pavilon programjaira hívja meg a nagyér-
deműt, hanem „Summer Houses” néven négy 
további pavilonépületet is bemutat. A Serpentin 
Gallery kurátorai radikálisan kibővítették kon-
cepciójukat, amikor a dán gyökerű sztáriroda 
háromszáz négyzetméter alapterületű pavilon-
épülete mellett négy kisebb méretű objektum 
megvalósítására is megbízást adtak. Így vég-
eredményben Kunlé Adeyemi – NLÉ (Amster-
dam/Lagos), Barkow Leibinger (Berlin/New 
York), Yona Friedman (Paris) és Asif Kahn (Lon-

don) építészek egy-egy 25 négyzetméteres ins-
tallációja is felépült, amelyek közül a magyar 
származású és idén 93 éves, a „mobil építészet” 
nagy hatású teoretikusaként is elismert Fried-
man alkotása állhat szívünkhöz igazán közel. 
Lebegő karikaszövedéke 2011 októberében 
a pesti Ludwigban megrendezett Architecture 
without building. A nemépítés gyakorla-
ta című Friedman-kiállítás egyik emlékeze-
tes darabja volt. Egyébiránt a summer house-
ok a parkban található 18. századi Queen 
Caroline’s Temple nevű épületre re�ektálnak. 

Visszatérve a BIG (Bjarke Ingels Group) pavi-

A dán Bjarke Ingels Group 
300 négyzetméter 
alapterületű, központi 
pavilonja

E központi pavilon mellett 
idén először kisebb 
„szatelitpavilonokat”  
is kiállítanak

TIZENHATODIK ÉVFOLYAMÁBAN JELENTŐSEN ÁTALAKUL A 2000-BEN INDULT SERPENTIN PAVILION-PROJEKT.
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lonjára mondható, hogy az iroda ikonográ�-
ájának esszenciáját láthatjuk itt, ami egyfaj-
ta „kizippelt”, kicsomagolt fal, amiben a forma 
egyes elemeinek modulálásával a sík térbeli-
vé csavarodik, miközben a pavilonléptékű for-
matanulmány kapcsán kisebb léptékben lát-

juk mindazt, ahogyan a BIG tervei működnek, 
ahogyan a kisebb modulok, blokkok sorolá-
sával háznyi struktúrák jönnek létre Dániától 
New Yorkig. Ez az ő védjegyük: a kis elemekből 
álló megastruktúra, valami nagyság létrehozá-
sa. Dánia kicsi ország, de sok kicsi, sokra megy.

A Barkow Leibinger-féle 
Summer House

Yona Friedman moduláris 
Summer House-za, ami 
az 1950-es La Ville 
Spatiale alapján készült

Alkosson szabadon 
VELUX tetőtéri 
ablakokkal

01_Epitesz_Hirdetesek_120X326_mm    Oldalszám: 3
Utolsó mentés: 2016. május 21. (szombat) 16:00

Részletek: 
www.velux.hu

Extra energiatakarékos 
tetőtéri ablak
 Kiváló energiamérleg: 
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g-érték 0,50

 ThermoTechnology™ 
hőszigetelő rendszer

 Süllyesztett beépítéssel 
0,1 W/m²K-nel jobb 
energiahatékonyság

01_Epitesz_Hirdetesek_120X326_mm.indd   3 2016.05.21.   16:00:59
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!

w w w.facebook.com/octogonmagazin
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VILÁGLELTÁR  
A LÉTRA  
TETEJÉRŐL

TUDOM, HOGY KICSIT BÉNA KEZDÉS, DE BELSŐ MUSZÁJ A BIENNÁLÉ PLAKÁTJÁT HORDOZÓ KÉPPEL KEZDENEM. 

MÉG HAMVAS BÉLAI ÉRTELEMBEN IS AMOLYAN MEDITÁCIÓS OBJEKTUM, AMIT AZ IDEI FŐKURÁTOR, A CHILEI 

ÉPÍTÉSZ, ALEJANDRO ARAVENA SZEMÉLYESEN VÁLASZTOTT KI. A KÉPEN EGY SZOKNYÁS NŐ (NÉMET RÉGÉSZNŐ) 

ÁLL EGY FÉMLÉTRA LEGFELSŐ FOKÁN, ÉS AZ ELŐTTE ELTERÜLŐ, LAPOS KŐSIVATAGOT FÜRKÉSZI.

Velencei Biennálé, 
2016

Szöveg: TORMA TAMÁS

Idén a Velencei Építészeti 
Biennále fókuszában  
az építészet társadalmi, 
szociális, közösségi 
szempontjai állnak 
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Még pontosabban a Nazca-vonalakat kutat-
ja, és onnan, a hetedik fokról mégis csak töb-
bet láthat (talán), mint lentről. Alatta mérő-
szalag, táska a sivatagi túléléshez, előtte pedig 
a tökéletesen üres horizont – de onnan, a létra-
magasságból talán – ezt sem tudjuk, csak sejt-
jük, a köves táj is az ő fejében nyilván több értel-
mezhető jelentéssel telik meg. 

A Nasca-vonalak Peruban vannak, a főkurá-
tor chilei, az általa választott idei vezérmotí-
vum, a Jelentés a frontról pedig minden olyan-
ról szól, ami nem sztár, nem részvényes pro�t 
és nem gigafelhőkarcolós ingatlanbuli. Viszont 
annál hangsúlyosabban reagál a világ jelenlegi, 
globális válság utáni és további menekült-, szo-
ciális, gazdasági és környezeti részválságokkal 
terhelt állapotára. 

Ez tehát a harmadik világból érkezett főkurá-
tor által kijelölt fő irány, aki pedig hallott már 
a 48 éves idei Pritzker-díjas munkáiról, az az 
idei fókuszról is kapizsgálhat valamit. Alejandro 
Aravena szándékai szerint az idei kiállítás tény-
leg nem sztárépítészek egóhosszabbító projektje-
iről szól, hanem az építésről / építészetről, arról 
az örökösen ismétlődő / megújuló folyamatról, 
ami egy bambuszkunyhó felállításában és egy 
ötezer tonnás betonalap kiöntésében is ugyan-
az. Elemental nevű építészcsapatával Alejandro 
Aravena először egy 2004-es szociálislakás-épít-
kezési tervvel hívta fel magára a �gyelmet. Chi-

le északi részén, a 200 ezres kikötőváros Iquique 
központjában több száz házfoglaló család lak-
hatását oldották meg úgy, hogy az addig szoká-
sos receptektől radikálisan eltérve nem csupán 
lakásokhoz juttatta a rászorulókat, de a némi 
állami támogatással megépült lakásokat a�é-
le szociális tőkeként is kezelte. A tervezők csak 
a sorházas lakások felét építették meg, a töb-
bit a tulajdonosokra hagyva arra ösztönözték 
őket, hogy maguk vegyék kezükbe a saját sor-
suk irányítását. A Quinta Monroy sikeréből 
később latin-amerikai modell lett, és ez a tár-
sadalmilag erősen elkötelezett, baloldali megkö-
zelítés a biennálén is erősen érezhető, pedig itt 
nyilván elsősorban a sokszínűségnek és a sok-
féleségnek kellett helyet adni. A velencei hívó 
mondatok legtöbbször csak udvariasan erőt-
lenek, hiszen egyrészt túl konkrétak és radi-
kálisak nem lehetnek (hiszen akkor nem lehet-
ne beléjük gyömöszölni a nemzeti pavilonok 

sokfelé tartó törekvéseit), másrészt ma, a válság 
még határozottan sajgó nyomával és dinamikus 
gigaprojektek híján a neves chilei építész szin-
te nem is fordulhatott másfelé. Szóval klímavál-
tozás, gazdasági válság, természeti katasztrófák 
és menekültkrízis,– a válság utáni kényszerből 
tartós trend lett, a kortárs építészet pedig rég-
óta nem látszott ennyire erősen szociális, gazda-
sági és környezeti, és nem esztétikai kérdésnek. 
(Helyi és globális kihívások mindenfelé – talán 
itthon is a FUGA �ink Global, Build Social! 
válogatása volt az év legfontosabb kiállítása?)

Két éve is az alapokról volt szó, Rem Koolhaas 
és csapata a központi kiállításban lenyűgöző lel-
tárt készített az építészet elmúlt száz évéről és 
ezzel mai állásáról, ami egyszerre volt építészeti 
enciklopédia, kiállítás-�tnesz és enyhén provo-
káló vitaalapanyag. A Jelentés a frontról vezér-
szólama persze egészen másképp szólal meg 
a Giardini park nemzeti pavilonjaiban. Ami 

“az idei biennálé 
egyrészt a makettek 
diadalmas 
visszatéréséről szól”

#ThisIsACo-op–a görög 
pavilon. Makett részlet, 
fotó: T. Sotiropoulou

Fair Building – a lengyel 
pavilon, fotó: Maciej 
Jelonek
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ott nagy epikus folyam sok mellérendelt csúcs-
ponttal és számtalan oldalhajtással, az itt rövi-
debb állítások, olykor haikuk, olykor emlékeze-
tes vagy csak gyorsan a felejtésbe hulló kiállítási 
és vizuálcsapdák kavalkádja. 

Velencében a „mindent megnézni” amúgy 
is illúzió, teljesíthetetlen vágy, az alapélmény 
inkább az, hogy ezt sem láttam, azt sem láttam, 
nem tudom, hol van.

Aztán ebben a nagy �gyelemversengésben 
utólag az is megmagyarázhatatlan, mi hagyott 
nyomot az emberben.  Az idei biennálé példá-
ul egyrészt a makettek diadalmas visszatérésé-
ről szól. A központi kiállításon is orosz, kínai, 
olasz épületmakettek, makettutcák és -városok 
érik egymást, az Arsenale közepét pedig szim-
bolikusan is a német Bell Architects hatalmas, 
Hamburgba tervezett minivárosa tölti ki. Az idei 
biennálé másik nagy témáját a menekültválság-
ra adott válaszok adják ki a konténerépítészet-
től a menekülttáborok kreatív árnyékolásáig. És 
a Giardiniben is a később győztes spanyol kiállí-
tás előtt kell említenem a németet, mert az azért 
nem mindennapi, ahogy ebben a birodalmi stí-
lusban tervezett épületben (maga Albert Speer 
tervezte1938-ban) ilyen egyszerre józan és bele-
érző, egyszerre racionális, humanista kiállítást 
hoztak össze. A Making Heimat című projekt 
nemcsak a friss menekültáradatra reagál, hanem 
ezt magabiztosan építi be az évtizedes német 
gyakorlatba: hogyan „épültek be” az eddig szám-
talan hullámban érkezett bevándorlók a török 
vendégmunkásoktól az afgánokig. A nagyobb 
német városok általában volt rozsdaövezetei-
ket alakítják át a határokon túlról szaporodó 
új népesség számára – a következő tíz évben 
nagyjából négymillió új lakást terveznek építe-
ni a több mint tízmillió jövőbeli polgáruknak. 
(Az építkezésekben természetesen a betelepülők 
is részt vesznek, a 150 eu/nm-es ár pedig szin-
tén természetesen költséghatékony.) És ebben 
a jól tervezett és uralt folyamatban jelenik meg 
az építészet a menekültek megjelenésétől egé-
szen az integrálásukig, a már az első befogadó 

állomás tornatermekben intimszférákat terem-
tő spanyolfalaktól egészen a konténerrendszerű 
mini lakótelepekig. 

Maga a Giardini pavilon elrendezése is érde-
kes. Ha már ez a németeknél jutott éppen eszem-
be: a fősétány végét, mint a�éle hangsúlyos 
asztalfőt foglalja el az utóbbi száz év európai 
erőviszonyait is tükrözve a brit (idén háztar-
tásmenedzsmentet, azaz alternatív lakásmodu-
lokat mutatnak be) és mellette két oldalt, egy-
mással szemben a francia és a német pavilon. 
Utólag applikálták közéjük/melléjük, a kanada-
it és a koreait, ahol idén éppen Szöul példáján 
mutatják be azt a két ellentétes erőt (a rendkívüli 
népsűrűség kényszerítő erejű és mindent beépí-
tő lázát, illetve a szűkülő közösségi terek és a ter-
mészetes intimitások erősödő igényét), aminek 
ütközőzónájában nehéz jó kompromisszumo-
kat találni. Ha tovább haladunk a fősétány két 
oldalán a pavilonok között, a japán következik, 
idén is egy emlékezetes kiállítással. Makettjeik 
változatlanul a földrengések krízisépítészetének 
�nom lenyomatai, ugyanakkor nekik egy sarok 
is elég, hogy hirtelen olyan három falas, erdő-
ben sétálós relaxvideó közepén találd magad, 
ami fél perc alatt kiürít, elvarázsol.

Velük szemben a híres skandináv pavilonban, 
ahol egy élő fa áll a mindig elegáns betoncsar-
nok közepén, most egy a tetőig érő fapiramist 
építettek a fa köré, ami ugyan sokak ingerkü-
szöbét nem ütötte át, viszont lépcsőin remekül 
lehet időzni, szel�zni – és akkor már rögtön 
ez is valami. Az orosz anyag idén is emlékeze-
tes, pedig semmi szociális nincs benne, ellen-
ben látványos. Alul az 1939-es Nemzetgazda-
sági Expo és Park megalomán szocreál terveit 
mutatják be, egy szinttel feljebb pedig 360 fokos 
panoráma fotókon azt, ahogy azt a mai Moszk-
va magába foglalja. 

A svájciak egy hatalmas, 3D-vel nyomtatott, 
amorf műanyag pu�ancsot állítottak ki, amibe 
be is lehet menni, aztán lassan el is érünk az idei 
Arany Oroszlánnal díjazott spanyol bemutató-
ba – itt a válságban félbehagyott kortárs vagy 

középkori romok hasznosítására láthatunk oly-
kor egészen elképesztő példákat. Nem tovább-
építések ezek, hanem szociálisan és pénzügyi-
leg egyszerre érzékeny építészeti beavatkozások, 
amik nem befejezik az épületeket, csak használ-
hatóvá próbálják tenni. 

Ezen a soron aztán szinte egymást érik a mig-
rációra reagáló kiállítások a hollandoktól a �n-
nekig – a kettő között a visszajáróknak pedig 
több mint meglepetés a nyugat-szaharaiak 
nomád sátra.

Az amerikai pavilon főszereplője a lepukkant 
Detroit, ahol a pontszerű, segítő beavatkozáso-
kat veszik sorra, az izraeliek pedig talán egye-
düliként nem valami rekonstrukciós – valami 
elrontotthoz, a múltba visszalépve és azt korri-
gálandó – modellhez nyúltak, hanem igazi futu-
rista ötlettel jelentek meg. Ők a biológia és épí-
tészet között teremtenek kapcsolatot, amikor 
valami olyan önépítő, nanocellulózból készült, 
biometrikus vázszerkezeteket mutatnak be, ami 
egyszerre lehet majd a jövőben tartó- és elvá-
lasztó szerkezet, energiatermelő, sőt rögtön szál-
lító, és azt célba juttató forrás is. 

A tavalyi építészeti attrakció a csatorna part-
ján épült, új ausztrál pavilon volt. Itt most egyet-
len nagy medencét építettek, ami állítólag a sok-
színű medencekultúrájukra utal – a lábukat 
áztató látogatók sajátosan igazolták ezt. A nagy-
vonalú pavilon óriásablakából már át lehet látni 
a nagyjából a magyar pavilon mögötti szigetre, 
ahol többek között az osztrák, a szerb, a lengyel, 
a román és a görög pavilon található. Az oszt-
rák kiállítás a menekültkérdéssel, a görög a vál-
sággal foglalkozik, míg a sok szakmaiság között 
vicces román installáció, ami mintha tavaly-
ról a képzőművészeti biennáléról maradt volna 
itt. (Egy �atal kolozsvári építészközösség moz-
gatható bábkompozíciót állított ki, ezzel állító-
lag a közpénz költés bevett hatalmi viszonyai 
és ebben az építészek mellékszerepére is utalva 

– sőt az Utolsó vacsora-szerűen elrendezett asz-
talon a kondérban lévő kanállal még a karika-
túra jellegű �gurákat is mozgatni lehet.)

Erős nyomot hagyott viszont maga után a len-
gyel kiállítás. Az építési állványerdőben csak 
videókat látni, egy toronyházat építő melóso-
kat a szerkezetszerelés egészen apró részműve-
leteivel és monológjaikkal, közben pedig bér-
munkásból építők lesznek, mert ebben a távolról 
annyira mechanikus és iparszerű folyamatban 
is érzékeltetni tudják az emberi élő tőke pótol-
hatatlanságát. Ahogy a címe, ez az egyedi néző-
pont is maga lesz a Fair building.  

És akkor az idei biennálé leglátogatottabb 
kiállítását a Palazzo Franchettiben rendezett 
posztumusz Zaha Hadid-kiállítást már nem is 
hozom szóba.

Nouvelles Richesses –
francia pavilon, fotó: 
Sophie Scher

“a Jelentés a frontról pedig 
minden olyanról szól, ami  
nem sztár, nem részvényes 
profit és nem gigafelhőkarcolós 
ingatlanbuli”
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„A VILÁG  
LEGHOSSZABB EGY  
MILLIMÉTERE”

ITT MOST EGY KRITIKA OLVASHATÓ A 15. VELENCEI NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉ MAGYAR PAVILONJÁBAN 

SZEREPLŐ AEKTIVÁTOROK - HELYI AKTÍV ÉPÍTÉSZET CÍMŰ KIÁLLÍTÁSRÓL. LEHETNE PUSZTA, TÁRGYILAGOS 

BESZÁMOLÓ IS, DE MINDEN ELISMERÉSEM ÉS SZIMPÁTIÁM ELLENÉRE IS VOLT PÁR ZAVARÓ KÖRÜLMÉNY, AMINEK 

FELDOLGOZÁSÁHOZ AZ ÍRÁS TALÁN MEGFELELŐ ESZKÖZ.

Aektivátorok -  
Helyi aktív építészet Velencében

Elöljáróban egy általános, az egész idei biennálé 
értelmezési kontextusával kapcsolatos problé-
mámról írnék. A magyar pavilon rendkívül szép 
kiállítású katalógusában (gra�kus: Juhász Vero-
nika) is vissza-visszatérő problémát jelent, hogy 
jól értjük-e a friss Pritzker-díjas, chilei főkurá-
tor, Alejandro Aravena programadó szlogen-
jét: Reporting from the Front. Emlékeim sze-
rint ugyanis az angol „front” szó, szemben az 
angol „front line” kifejezéssel, nem utal semmi-
féle küzdelemre, harcra, katonai tevékenységre, 
egyebekre. Inkább valami olyasmire vonatko-
zik, ami a térbeli előttiséget, a nagy felületen tör-
ténő „�zikai” találkozást jelenti. Így talán ért-

rendjére, sem igényeire. A közösséget nem saját 
szerepének újrade�niálására használja, hanem 
eltűnik, feloldódik ebben a közegben, vagy meg-
érti annak struktúráját és ennek a struktúrá-
nak a belső logika mentén történő alakulásá-
ban érdekelt.

Így a nemzeti pavilonok vagy az Arsenale 
központi kiállításai közül is azok voltak az iga-
zán sikeresek, amik az építész hagyományos sze-
repének eltűnéséről, feloldódásáról szóltak (brit, 
német, holland, lengyel, stb.). Noha a magyar 
kurátorok által többször is elmondott, írásom 
címében is idézett bonmot kedvemre valóan 
kicsavart és akár ironikusan érthető, az egri 

Ellátóval kapcsolatban nem az a lényeg, hogy 
az valójában csak egyetlen milliméter a világ 
építészetében, hanem attól tartok hogy az nem 
tisztázott, hogy ezt a millimétert honnan, kitől, 
melyik irányba mérjük.   

Más téma. A helyszínen sikerült néhány szót 
váltanom a magyar Fábián Gábor és Fajcsák 
Dénes építész-kurátorokkal, a 2003-ban alakult 
Arkt építészstúdió alkotóival. Zavart ugyanis, 
hogy noha értem azt, miszerint csak olyan pénzt 
és alkotóelemet akartak a velencei pavilonban 
felhasználni, ami a kiállítás zárása után a Gár-
donyi-házba visszaépíthető, kifogásoltam azt, 
hogy az a vizuális narratíva, elbeszélési mód, 
amivel a projektjüket mediatizálták „gyöngé-
re sikeredett”. Szóba hoztam, miszerint a visel-
kedés egyfajta kulcsfogalom a hazai építészet-
ben, vagyis miért nem tettek kísérletet arra, 
hogy értelmezzék a Biennálé viselkedési logi-
káját? Si fueris Romae, Romano vivite more! – 

„Ha Rómában vagy, tégy úgy, ahogy a rómaiak!” 
Vagyis a valóban jól működő vízvételi lehetősé-
gen kívül nem kínáltak föl semmiféle interak-
tív, vagy vizuális értelmezési kapaszkodót azzal 
kapcsolatban, amit installációjukkal monda-
ni szeretnének. Ebben a közegben egy online 
kamerás bejárás és kapcsolat nem elég, mert 
nem ül le senki sem egy monitor elé, hogy egy 
egri házban járjon, miközben mondjuk hódpré-
men is heverészhetne a Giardini murváján. Sze-
mély szerint például el tudtam volna képzelni 
azt, hogy az egri épület rekonstrukcióján önkén-
tesként és boldogan dolgozó, egyébként a Heves 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogva-
tartott elítéltek közreműködnek a velencei meg-
nyitó bizonyos részében, vagy a parkrekonst-
rukción dolgozó tűzoltók, ipari tanulók. Nem 
viccelek, amikor azt írom, hogyha a katalógus-
ban egyébként nem nevesített, de nyilatkozó 
fogvatartottak, úgyis mint a társadalom bal-
sorsú tagjai a velencei helyszínen beszéltek vol-
na a bezártság és szabadság, a szabad alkotás, 
az együttműködés és összetartozás érzéséről 
a miniszterek, kurátorok és építészek helyett, 
akkor mindenki közelebb került volna a másik-
hoz, mondjuk pont egy milliméterrel.

Az alkotók a tervezésen 
túl közösséget inspiráló 
aktorokká váltak

hetőbbé válik a Biennálé létrás plakátja is (lásd 
Torma Tamás írását). Ott nemcsak a nézőpont 
megváltoztatásáról van szó, hanem a kiterjedt, 
közösségi(?), globális(?) struktúra egészével való 
találkozás pillanatáról, amikor a régész/építész, 
egyén és egó találkozik a közösségi alkotás és 
mitológia „frontjával”. Itt nincs küzdelem, sőt 
az egymásra hatás is egészen korlátozott, pusz-
tán találkozás van.

A magyar kiállítás paradoxonja ebben 
a momentumban érhető először tetten, hiszen 
az egri közösségi tér, az egri Gárdonyi-kert-
ben közösségi munkával újrahasznosított Ellá-
tó épület végeredményben az építész-kurátorok 

otthonkereséséről, vagyis az építész szerepfel-
fogásáról, kulturális igényeiről szól, nem pedig 
egy tőlük némileg független közösségi projekt-
tel, közösségi igénnyel történő találkozásról: 

„Hogyan találhat a mai világban otthonra egy 
�atal építészcsoport? Csak úgy, ha megfelelő 
közeget teremt magának.” – írják a katalógus 
hátlapján. Aravena mintha azt mondaná, hogy 
a mérnökök által formált társadalmi tér helyett 
egy olyan érintkezésről, együttműködésről vol-
na megfelelő beszélni, amiben az építész pusztán 
ráismer a társadalmi térre vagy annak műkö-
désére, és pusztán egy-egy milliméterre hatol 
be ebbe a térbe. Nem formálja a maga érték-

Szöveg:

Kurátorok:

Fotó:

MARTINKÓ JÓZSEF

FÁBIÁN GÁBOR, FAJCSÁK DÉNES

ROSTA JÓZSEF / LUDWIG 
MÚZEUM-KORTÁRS MŰVÉSZETI 
MÚZEUM ADATTÁRA
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Az egri Arkt építészcso-
port projektje a velencei 
magyar pavilonban
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EGY CSALÁD 
TERMÉSZETE
Nyaraló átalakítása Leányfalun

Szöveg
Építész

Fotó

PLESKOVICS VIOLA

ALEXA ZSOLT, PAP SZABINA,  

POZNA ANITA

BUJNOVSZKY TAMÁS

FELÉPÍTÉSE SAJÁT MÚLTJÁRÓL MESÉL, FORMÁJÁT A TERMÉSZET BEFOLYÁSOLTA, MÍG ALAPRAJZÁT A CSALÁDI EGYÜTT-

LÉT KOMPONÁLTA. EGY ÖRÖKÖLT HÁZBÓL KÜLÖNFÉLE KULTURÁLIS ÉS KÖRNYEZETI INSPIRÁCIÓK ÁLTAL SZÜLETETT ÚJJÁ 

EGY KÜLÖNLEGES NYARALÓ LEÁNYFALUN. LÉTREJÖTTÉT ÉPÍTÉSZ ÉS ÉPÍTÉSZ MEGRENDELŐ EGYÜTT ALAKÍTOTTA.

Az 1970-es években itt épült struktúra még 
egy klasszikus típust képviselt: A domboldal-
ba süllyesztett, falazott szint felett faszerkeze-
tes felépítmény magasodott. A tulajdonosok 
svédországi tartózkodásuk után szerettek bele 
a skandináv házak stílusába, így a Minusplus 
építészei Alexa Zsolt vezető tervezővel ennek 
tudatában transzformálták át a régi alapokat.
Kültér és beltér szinte egybeolvad. A lejtő miatt 
északról kétszintes, míg dél felől földszintes 
homlokzat mutatkozik. Méretei minden oldalról 

túlszárnyalják az alsó traktust, északra pedig két 
piloti által támasztott konzol építmény húzódik 
a Duna irányába. A tömeg faház jellegét azon-
ban a körbe folytatódó faburkolat, s a hatalmas 
ablaknyílások segítenek megtartani, légiesíteni.
Külső esztétikája tudatos tulajdonosi igények, 
építési szabályozások és az ezekre adott krea-
tív tervezési attitűd eredménye. Enyhe törésvo-
nal hívja fel az ember �gyelmét az alaprajzban, 
melynek egyik oka, hogy a telek viszonyaira 
vonatkozó keretek csekély bővítési lehetőséget 

A homlokzat lécezésével 
az alaprajzi váltásra 
reflektáltak a tervezők

Bútorok újraszerelése, 
az elhagyott fadarabok 
berendezési tárgyakká 
való hackelése
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engedtek nyugati irányba. Kelet felé ugyan ter-
jeszkedhetett volna, melyet a kedvező tájképre 
való irányítás meg is követelt, ám a döntő sze-
rep egy örökzöldé volt. A kertet tudatosan őrzik 
és gondozzák egy liget, vagy virágos rét össz-
képében. Ebből a szempontból is megőrzendő-
nek bizonyult a keleti rész zöldje, s annak magas 
lucfenyője. A ház apró kanyart tesz körülötte, s 
később zavartalanul tekint a felejthetetlen táj-
ra. Ez a momentum már önmagában kölcsö-
nöz egyfajta bájt a koncepciónak, de az épület 
további karakteriszikumai is ebből a megoldás-
ból következtek.
Jó példa erre a tetőzet megfogalmazása. Az 
eredeti kiindulópont egy zöld-, és lapostetős 

megoldás lett volna, a lapos kialakítás viszont 
a környezeti tájra vonatkozó építészeti szabá-
lyozásokkal ellentétes ötlet volt. A feltételek-
ből oly módon sikerült előnyt kovácsolni, hogy 
a törésvonallal összhangban emeltek egy ala-
csony hajlásszögű födémet, az viszont tovább-
ra is növényi borítással teremt szorosabb kap-
csolatot a természettel. 
A homlokzat szintén látványosan re�ektál az 
alaprajzi váltásra. A burkolati falécek ahelyett, 
hogy függőlegesen rendeződnének a felüle-
ten, 10 fokos dőlésszöggel sorakoznak körbe az 
alaprajzi váltáshoz képest két különböző irány-
ba. Első pillantásra úgy tűnik, mintha az egész 
tömb egy rétegelt lemezből volna kifaragva, s 

kíváncsian várjuk, hogy belül is folytatódik-e 
a minta. Az épület egyik legmeghatározóbb 
esszenciája volt ez a lépés, mely a harmonikus 
körülmények ellenére egy visszafogott dinami-
kát is kölcsönöz a háznak.  
Belső tereket tekintve az alsó szinten a jövőben 
nyári konyha kialakítása a cél. Kilépve a helyi-
ségből, az itt lakók által preferált kellemes terasz-
nak nyílt hely, melyre a konzolépítmény vetít 
hűsítő árnyékot. A felső térelrendezés számá-
ra a lehető legnagyobb felületet a család közös 
életterének szánták, minden másnak minimá-
lis helyigényre kellett törekednie. Egy nagy, osz-
tatlan tér került kialakításra nappalinak, étke-
zőnek, és konyhának együtt. A �gyelem mind 

északon, mind délen üvegfelületeken át a hőn 
szeretett ligetre összpontosul. A terek és a funk-
ciók ezzel a tájjal együtt élnek.
A belsőépítészetet az egyik tulajdonos, Pozna 
Anita dolgozta ki, aki maga is építész. Megha-
tározó része a berendezésnek újrahasznosított 
elemekből készült. Ilyen a tér közepén álló két 
konyhasziget, melyeket asztalosok alkottak újra 
használt bútorokból, de eldobott fagyálló csem-
péből burkolták a fürdőszobát is. A megrende-
lők a 2006-os velencei biennálé magyar pavi-
lonjának alkotói között voltak, ahol építészeti 
hackelések következtében hoztak létre techno-
lógiai tereket. Családi közegben folytatva ezt az 
attitűdöt, a bútorok újraszerelése, az elhagyott 

A látvány az 
üvegfelületeken át  
a ligetre összpontosul,  
a terek és a funkciók  
együtt élnek a tájjal

A ház külső esztétikája 
tudatos tulajdonosi 
igények, építési 
szabályozások és az 
ezekre adott kreatív 
tervezési attitűd 
eredménye
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fadarabok berendezési tárgyakká való hackelése 
jól tanítja arra a gyermekeket is, hogy a világ 
formálható, abban alkotókként is részt vehetnek.
A keleti oldalon egy kisméretű fürdőszoba 
ugyan ki lett alakítva, de már a közös élettér leg-
szembetűnőbb résztvevője a monumentális csa-
ládi kád a szétnyitható déli üvegfal előtt. A gye-
rekek külön kívánsága volt ez a beltéri medence, 
melyet a világhírű Mijazaki Hajao, Totoro című 
rajz�lm klasszikusában látott családi fürdőzés 
ihletett számukra. A skandináv visszautalás 
mellett ily módon egy japán anime inspiráció-
ja is gazdagítja a nyaraló sokszínűségét. 
 A hálóhelyiségek igény szerint a lehe-
tő legkevesebb helyet foglalják el az összterü-
letből. Tulajdonképpen kis kabinokról van szó, 
melyek falai a tároló funkciót is ellátják egy-

ben. Az elhatároló falemezek és a valódi szerke-
zet támaszainak összekapcsolását vizuálisan is 
felvállalják, és a díszítetlen falakon megmutat-
kozó „építészeti igazság” abszolút jól is műkö-
dik egy letisztult felületen. Hasonlóan izgalmas 
decorum a padlóburkolat mozgalma. Akárcsak 
a külső homlokzaton, a törésvonal mentén itt is 
dőltsorban rendeződik a parketta.
A telken, melyre a ház épült, a természet már 
évek óta dolgozott. Az, hogy ennek tudatában 
formálódott az építkezés az attraktív külsőn és 
kreatív belsőn túl valódi tartalommal megtöl-
tött elképzelést is tükröz. Szimpátiát, mely a csa-
lád és az építész számára fontos volt a környezet 
felé. Az együttlét formálta ezeket a tereket. Az 
együttlét a családdal, és a természettel.

Vezető tervezők: 
Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos 

(MINUSPLUS)

Projektvezető építész: 
Pap Szabina, Pozna Anita

Építész tervezők: 

Gulyás Kata, Molnár Tímea

Belsőépítészeti tervezés: 
Pozna Anita, Alexa Zsolt, Pap Szabina

Tervezés éve: 
2012

Átadás éve: 
2014

Alapterület (bruttó): 
120 m2

A ház berendezésének 
legtöbb darabja 
újrahasznosított 
elemekből készült

A gyerekek külön 
kívánsága volt ez 
a beltéri medence, ezt 
a Mijazaki Hajao, Totoro 
című rajzfilm 
klasszikusában látott 
családi fürdőzés ihlette
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A lejtő miatt északról 
kétszintes, míg dél felől 
földszintes homlokzat 
mutatkozik. Méretei 
minden oldalról 
túlszárnyalják az alsó 
traktust, északra pedig 
két piloti által támasztott 
konzolépítmény húzódik 
a Duna irányába
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ÉRZÉKENYÍTÉS
Interaktív emlékhely Olaszliszkán

Szöveg
Tervezés

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

SZÉCSI ZSOLT, M. JUHÁSZ ÁGNES, 

BARÓTHY ANNA, TÓTH BÁLINT,  

FADDI DALMA

BUJNOVSZKY TAMÁS

A CSODARABBIK ÚTJA ZARÁNDOKÚT ÖSSZESEN TÍZ TELEPÜLÉST ÉRINT TOKAJ-HEGYALJÁN. A TÉRSÉG EGYKORI ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK 

TÖRTÉNELMÉVEL, HAGYOMÁNYAIVAL, FONTOS SZELLEMI ÉS GAZDASÁGI SZEREPÜKKEL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGGEL 

ISMERKEDHETNEK MEG A ZARÁNDOKOK, LÁTOGATÓK. AZ ÚT EGYIK ÁLLOMÁSA OLASZLISZKA.
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A régit megidéző homlokzat belső oldalán égő 
mécsesek a soában elpusztított helyi zsidó áldozatokra 

emlékeztetnek. Az oromzati nyílásban elhelyezett 
világítótest világítja meg a keleti szentélyfalat

A szentélyoldalon 
a tórafüggönyt imitáló, 

perforált felület hátulról 
is megvilágítható

Tapasztalataim alapján az utókor számára 
a tokaj-hegyaljai térség legismertebb csodarab-
bija, a sátoraljaújhelyi Móse Teitelbaum (1759-
1841). Ugyanakkor a magyarországi haszidiz-
mus megalapítója mellett, miként a zarándokút 
elnevezése is tükrözi, a térségben több neves, 
legendás csodarabbi élt, tevékenykedett, köz-
tük a Teitelbaum tanítvány, Friedmann Cvi 
Herschele, aki mestere halálát követően emel-
te Olaszliszkát a magyarországi chászidizmus 
középpontjává. Miként Teitelbaum sátoralja-

újhelyi sírját, úgy az olaszliszkai zsidó teme-
tőben pihenő Herschele sírját is sok zarándok, 
megnyugvást kereső ember látogatja. A sírkö-
veken túl, az egykorvolt, a soában szinte telje-
sen elpusztított zsidó közösség zsinagógájából 
csupán egyetlen, a keleti fal, annak is töredéke 
maradt az 1960-70-es évekre. 

Az EMIH megbízásából, Szécsi Zsolt és M. 
Juhász Ágnes építészeti, illetve Baróthy Anna, 
Tóth Bálint, Faddi Dalma design tervei alapján, 
2016-ra emlékhellyé lett a zsinagóga romterülete. 

építmény. Méltóságteljes emlékhely. Aztán tör-
ténik valami, ami által a csendes megemléke-
zés helyét a megrendültség, a megértés veszi 
át. Lassan fény vetül a szentélyoldal tórafüg-
gönyt imitáló, textilhatású �nombeton-felüle-
tére, a Mózes 5. könyvéből való sorok fényben 
fürödnek, s mindeközben a zsinagóga terében 
álló látogató héber imát mondó rabbi hangját 
hallja, hívők beszélgetésének moraját, padló-
nyikorgást.  A térben sétálva pedig, napnyugta-
kor, s különösen utána, fénylő pontokon halad 

át a látogató, a vonalakkal összekapcsolt fény-
pontok a talp érintésére felfénylenek. 

Az emlékezés tere rendkívüli időcsapda is 
egyben az interaktív elemek miatt: a látoga-
tó a szinte csodával határos módon megma-
radt, az atmoszférazajokat is megőrző, erede-
ti olaszliszkai hangfelvétel által néhány percre 
a háború előtti település zsinagógájában leveze-
tett egyik szertartás résztvevője lesz. Tekinte-
tét a térben a tórafüggöny szövegét megvilágító, 
a bima lábazatát ölelő fények, lépéseit a padozat 

fel-felerősödő fénypontjai irányítják, utóbbiak 
– melyek hálózata kilép a zsinagóga teréből és 
az emlékhelyre bevezető járdán is folytatódik 

– valójában csillagpontok, amik egy meghatá-
rozott konstelláció csillagpontjai: 1944. ápri-
lis 13-án, az olaszliszkai zsidók deportálásának 
napján éppen ez volt a csillagállás.  Ahogy telje-
sen besötétedik, a járdán állva beáll a csend, és 
már csak az égi, lassan mozgó és a burkolatban 
örökre rögzített csillagképek fénylenek.  

A megmaradt töredékek generálták, pár archív 
fotó formálták a koncepciót. Utóbbiak alapján 
megépítettek az egykori zsinagóga nyugati hom-
lokzatához nagyon hasonló, és a régivel azo-
nos méretű kulisszahomlokzatot, ennek kapu-
ján belépve, a homlokzat belső oldalán fémből 
készült mécses-helyek perforált családnevek-
kel, ezek mind a soában odaveszett olaszliszkai 
családok emlékmécsesei.  Szemben, előttünk, 
a nyitott égbolt alatt az oldalfalak maradványai, 
a szentélyfal-töredék, a térben bimát imitáló fel-



34 35

I T T H O N I T T H O N

(A tórafüggönyön olvasható szöveg két össze-
függő részlet: „És leírta Mózes mind e törvényt 
és átadta a papoknak, Lévi �ainak, a vezetők-
nek az Isteni szövetség ládáját és Izrael min-
den véneinek” /Mózes 5. könyve, 31:9/(a koráb-
bi mondat kiterjesztve:) „Most pedig írjátok le 
magatoknak ezt az éneket és tanítsátok meg arra 
Izrael �ait, hogy tanúságul szolgáljon Izrael 
minden �ának” /Mózes 5. könyve, 31:19/ A nyu-
gati homlokzat belső falán: „És megtudjátok, 
hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom 
sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én 
népem! /Ezékiel próféta könyve, 37:13/)

A homlokzatra „rajzolt” 
településhálózat 
a Csodarabbik útját jelzi 

Az épülethez vezető 
járdáról (az alsó képen 
a fénylő csillagpontokkal) 
a déli oldalon is 
megközelíthető az 
emléktér

Megbízó: 
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

Építészeti tervezés:
Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.

Építészek:
Szécsi Zsolt, M. Juhász Ágnes

Művészeti design tervek (és kivitelezés): 
Baróthy Anna, Tóth Bálint, Faddi Dalma  

(S’39 Hybrid Design Manufaktúra)
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JOE, LIZA ÉS BÁLINT,  
A VÍZILÓ A Pécsi Állatkert funkcióbővítő  

fejlesztése és bővítése

NOHA E SOROK ÍRÓJÁNAK KÖZELI BARÁTJA EGY SZURIKÁTA CSALÁD JELENLÉTÉBEN 

KÉRTE MEG A FELESÉGE KEZÉT A FŐVÁROSI ÁLLATKERTBEN, AZT AZÉRT TÁVOLRÓL 

SEM LEHET ÁLLÍTANI, HOGY SZERZŐNK EMLÉKEIBEN NE SZOMORÚ, SZŰK, KOSZOS 

HELYKÉNT ÉLNE AZ ÁLLATKERT, MINT OLYAN. UGYANAKKOR A SZERZŐ KRITIKUSUNK 

NEM FELTÉTLENÜL TARTJA ILLEGITIM ÉPÍTÉSZETI MŰFAJNAK AZ ÁLLATKERTET, 

SŐT A NAGYSZIKLA MEGÚJULÁSA, VAGY A BIODÓM TERVEI MÉG LE IS NYŰGÖZTÉK. 

HASONLÓAN POZITÍV ÉLMÉNYEKKEL TÉRT MEG PÉCSRŐL, AHOL A LEHETŐ LEGTÖBB 

DOLOG VÁLTOZOTT MEG EGY NAGYSZABÁSÚ ÉPÍTÉSZETI REHABILITÁCIÓ SORÁN.

Szöveg
Építész

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

KOCH PÉTER

BUJNOVSZKY TAMÁS
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A Mecsek oldalában kanyargó szerpentin vezet 
a megújult állatkerthez. Ugyan létezett elképze-
lés, ami szerint a meredek, Natura 2000 terüle-
ten működő, 1960-ban társadalmi munkában 
épített parkot egy geológiailag igen alkalmas, 
tágasabb helyre költöztették volna át, végül 
mindenféle racionális megfontolás után a város 
mégis úgy döntött, hogy az EU által 100 száza-
lékban támogatott ökoturisztikai fejlesztés itt 
valósuljon meg. A beruházás során az erede-
ti 3,5 hektár 4 hektárra bővült, illetve a régeb-
ben a belvárosban működő terrárium és akvá-
rium itt új otthonra lelhetett. Funkcionális 
szempontból ugyancsak fontos fejlemény, hogy 
a park nagy része évszaktól és időjárástól füg-
getlenül is működhet, valamint a megújult köz-
pont a Mecsextrém Park felé tartó új kerékpár-
út egyik állomásává is vált. 

Koch Péter és a NARA Stúdió munkatársai-
nak kitűnő szigetvári látogatóközpontját nem-
régiben mutattuk be (OCTOGON 2016/2.). Ott 
egy erős és bátor konceptuális kifejezési módot 
láttunk tőlük, ami a tárgy-objekt-épület koor-
dinátarendszerben de�niálta az alkotást. Most 
némiképp „más arcát mutatta” az építész és 
irodája, noha egy rövid beszélgetés első mon-
dataiból rögtön kiderült, hogy ez az elképze-
lés is rendkívül mélyen gyökerezik. Koch Péter 
ugyanis büszke tükének vallja magát, aki több 
generáció óta kötődik Pécs városához. Mint 
építész pontosan és árnyaltan látja a Pécsett 

Éles letörések, 
gyűrődések, hasadékok 
jellemzik az épített tájat, 
ahol a kiszolgáló- és 
gépészeti épületrészek 
is a „domborzat” 
elemeivé válnak

A tágas kifutók lebegő 
tetőzetének formavilága, 
vonalvezetése szintén 
illeszkedik a beépítés 
formanyelvébe

Példás gesztus, ahogyan 
a karakteres és 
megmenthető régi 
épületrészeket 
megőrizték a tervezők.  
Ki ne emlékezne az 
eredeti fogadóépület 
betonszerkezetére?

a kilencvenes években kibontakozó organi-
kus-posztmodern irányzat értékeit, illetve 
ennek a törekvésnek a kifutását is. „Organikus, 
de minimalista jegyeket egyaránt használtunk 
ennek az épületnek a tervezése során”, ahol az 
organikus szó a táji környezethez, a dombor-
zati, geológiai formákhoz, a helyhez való kötő-
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dést jelenti. Ha �gyelmesen és lassan közleke-
dik a látogató az állatkerthez vezető úton, akkor 
a termőréteg alól jól láthatóan kikandikálnak 
azok a vertikális felgyűrődések, amik a főépü-
let, illetve az egyéb épületrészek töredezett, 
éles szögtörésekkel formált kontúrjának elő-
képei. Mindezek azonban letisztult, geometri-
kus rendszerben rendeződnek, ami izgalmas és 
soklátványú végeredményt okoz. Ebből a mor-
fológiából aztán a belső kifutók épületei, pél-

dául a fókamedence és környéke is levezethető, 
ugyanakkor itt egyfajta tetőtájjá, mesterséges 
domborzattá is összeáll a kompozíció. 

Hasadékok, letörések jellemzik ezt a mester-
séges tájat, ahol kifutók és alvóhelyek egymás-
ba fűződő térsort alkotnak, amibe a rekonst-
rukciós program során megőrzendőnek kijelölt 
épületrészek ékelődnek: az eredeti állatkert iko-
nikus bejárati épülete szinte eredeti formában 
maradt meg. Az összekapcsolódó „épület topo-

Egy-egy magasabban 
fekvő részről lehet 
rálátni a jellegzetes 
tetőtájra

A tervezők törekedtek 
arra, hogy a látogatók az 
állatok zavarása nélkül 
úgy is láthassák az 
állatkert lakóit, hogy azok 
nem a kifutón vannak

A szelíd állatok 
simogatója valódi élmény 
a városi gyerekeknek
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grá�ától” némileg elhúzva egy tágas gazdasági 
udvar, azon túl pedig az igazgatási épület tömb-
je épülhetett fel. 

Amellett tehát, hogy az összes állat a nemzet-
közi előírásoknak megfelelő méretű és kialakítá-
sú élőhelyet kapott, az építészek egy tájba illesz-
kedő, a hegyoldal terepviszonyait kihasználó 
és tiszteletben tartó épületegyüttest alkottak 
meg. Ráadásul a valóban ikonikus megjelené-
sű főépület belső tereiben, folyosóin az akváriu-
mok és terráriumok ki�nomult gépészete is úgy 
lett kialakítva, hogy az a látogatókat sehol sem 
zavarja, miközben az üzemeltetés a nap minden 
órájában szinte észrevétlenül megoldott. 

Az elavult régi helyett egy izgalmas, sokréte-
gű, nagyvonalú és elegáns középület lett tehát 
a város új látványossága, ami évtizedekig szol-
gálhatja majd az idelátogató iskolások és csalá-
dok igényeit.

Üvegfalú átrium visz 
természetes fényt 
a főépület belső tereibe

A főépület bejárati zónája valóban nagyvonalú 
tér kialakítására adott lehetőséget, ráadásul itt 
különféle kőzetekkel is megismerkedhetnek 
a látogatók

Építész, belsőépítész, vezető tervező:
Koch Péter (NARA Stúdió)

Építész munkatárs: 
Bartkó Tamás, Koch Márió

Akvarista:
Kratochwill Balázs

Állatkert technológus:
Andricz Bertold, Szatyor Miklós

Tervezés éve: 
2012-2013

Átadás éve:
2016

Főépület alapterület:
622,59 m2 (földszint); 260,98 m2 (emelet)

Teljes állatkert:
35806 m2 (telekterület); 7,93% (2842,5 m2, tervezett 

beép.); 79,4% (28429,6 m2, tervezett zöldfelület)
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HŐHÍDMENTES TARTÓSZERKEZETI 
RENDSZEREK ÁTSZELLŐZTETETT 
HOMLOKZATBURKOLATOKHOZ

Energetikailag és statikailag is  
optimális megoldás

Napjainkban egyre népszerűbbek az átszel-
lőztetett homlokzatburkolatok. A ter-
vezési feladat során az esztétikai szem-
pontok mellett a hőtechnikai előnyök 
is előtérbe kerültek. Az alumínium 
tartószerkezet korróziós szempontból ideá-
lis, de hőtechnikailag kevésbé előnyös. Ennek 
megoldására fejlesztette ki a HILTI a FOX-T 
és FOX-HT 100% hőhídmentes távtartókat.

Az Eurofox minősített (CE, ÉME, DoP) tar-
tószerkezeti rendszerek akár 30-60 cm táv-
tartást is biztosíthatnak. Így lehetséges a fal-
szerkezet megkívánt hővezetési tényezőjének 
kialakítása. A megnövekedett hőszigetelő anyag 
vastagságok miatt a tartószerkezet konzolos-
sága is növekedett, így a távtartók sűrítése is 
szükségessé vált statikai szempontból, mely 
sűrített konzolos tartószerkezet – típustól füg-
gően – akár 30-40%-kal is ronthatja a falszer-

kezet hőszigetelő képességét. Erre a problé-
mára jelent megoldást az új fejlesztésű 100% 
hőhídmentes FOX-T, FOX-HT rendszer.

A távtartók könnyen pozícionálhatók, gyor-
san szerelhetők, és a falszerkezet egyenetlen-
ségei is könnyedén korrigálhatók. A távtartók 
mérete 140 és 320 mm között változik (20 mm-
es lépcsőkben), így akár 140-360 mm távtartást 
is át lehet hidalni a rendszerrel. Függőleges és 
vízszintes pro�lváz kialakítására is megfelelő-
ek. Alkalmazásuk során nem kell a pontsze-
rű hőhidakkal számolni, a tartószerkezet nem 
befolyásolja a falszerkezet hővezetési tényező-
jét, így nem rontja annak hőszigetelő képességét. 

Az ÉMI által készített tűzterjedési tesz-
tek során is jól vizsgázott Eurofox régi- és új 
rendszerek korlátozás nélkül alkalmasak sze-
relt, átszellőztetett homlokzatok kialakítására 
a bevizsgált burkolatokkal (� ≥ 45 perc).  

Gazdag Károly

Lambda Systeme Kft.

1106 Budapest, Akna u. 2-4.

Tel.: (+06-1) 433 0500

Web: www.lambda.hu

CÉLPONTBAN 
A MINŐSÉG
Gyakran az épület szemének nevezik az ablakokat, egyéb nyílászá-
rókat. Ennek megfelelően a  felhasználók igényeihez alkalmazkodó 
funkcionalitás mellett az ablakkonstrukciók kialakításának sokszínű-
sége, valamint az építmény összképébe való harmonikus illeszkedés 
is kiemelkedően fontos.

Az INNOVA Kft. dinamikusan fejlődő vállalkozás az építőipar szeg-
mensén. Több éves szakmai tapasztalattal rendelkező lendüle-
tes csapatunk a  legmagasabb kihívásoknak tesz eleget. A  mű-
anyag nyílászárók mellett az alumínium és acél nyílászárók 
gyártásával lehetőségünk van a  legmodernebb egyedi tervezői igé-
nyek kielégítésére is. Célunk, hogy a legjobb minőségű nyílászárókat  
gyártsuk az Ön otthonába, munkahelyére kompromisszumok nélkül.

INNOVA ABLAKTECHNIKA Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52/B.

Tel.: (+36-72) 511 318        Fax: (+36-72) 511317
E-mail: info@innova-ablak.hu        Web: www.innova-ablak.hu

Az akváriumok és terráriumok

kifinomult gépészete is úgy lett 

kialakítva, hogy az a látogatókat 

sehol sem zavarja, miközben az 

üzemeltetés a nap minden órájában 

szinte észrevétlenül megoldott
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Páva Zsolt, Pécs polgármestere: Ez a beruhá-
zás régóta húzódó ügy volt, hiszen az állatker-
tet egy nagyon nemes célból, önzetlen erőből 
megvalósuló építkezés hozta létre annak ide-
jén. Akkor még voltak kommunista szomba-
tok és kommunista műszakok, s így építették 
Pécs város polgárai ezt az állatkertet – min-
denfajta ellenszolgáltatás nélkül, a szabadide-
jüket áldozva rá. 

Palotai Tamás: A felújítás már jóval korszerűbb 
körülmények között zajlott.
A beruházáshoz európai uniós forrásra volt 
szükség. Kezdetben úgy tűnt, 30 százalékos 
önerőt kell biztosítania a városnak, ám később 
sikerült elérni, hogy teljes egészében pályázati 

„ÖRÜLÖK, HOGY A RÉGI HELYÉN  
ÚJULHATOTT MEG”

„A REKORDOK REKORDJÁRÓL 
BESZÉLHETÜNK!”

pénzből valósuljon meg a felújítás. A legtöbb 
állatkertet művi módon hozzák létre: fákat tele-
pítenek, állati kifutókat építenek, tehát minden 
nulláról, zöldmezős módon történik. A pécsi 
állatkertnek az a hihetetlen nagy előnye és pozi-
tívuma, hogy Natura 2000-es területen fekszik, 
tehát egy kiemelten védett helyről van szó. Itt 
nem volt szükség művi megoldásokra, hiszen 
természeti környezetben található a kert. Ezért 
örülök annak, hogy a régi helyén maradhatott. 

A számok azt mutatják, hogy szeretik az embe-
rek az új állatkertet.
Nehéz az elmúlt hetek alapján reális képet 
festeni, de mindenképpen optimista vagyok, 
hiszen azt látjuk, hogy óriási érdeklődés kíséri 

az intézmény megnyitását. A szalag átvágását 
követő első hónapban 40 000 ember látoga-
tott el az állatkertbe, ami elképesztően nagy 
szám, hiszen korábban az éves látogatottság 
volt 100 000 fő. Ha ezt kivetítjük az egész esz-
tendőre, akkor ez a beruházás szempontjából 
akár még pozitív gazdasági, üzleti megtérülést 
is hozhat a jövőben. Ez mindenképpen megnyug-
tató a város számára.

Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy az eddigiek-
kel ellentétben önfenntartóvá válhat?
Így van. Ez egy olyan intézménye a városnak, amit 
szívesen tartunk fent, hiszen közönség- és turis-
tacsalogató program, ugyanakkor a működését 
a városi önkormányzat biztosította. A legjobb 

Interjú Páva Zsolttal

Interjú Merza Péterrel

években, amikor valóban sokan látogattak ki, 
akkor is inkább vitte, mint hozta a pénzt. Hozzá 
kell tenni, hogy az állatkert látogatottsága min-
dig is magas volt Pécsett, de miután az ország-
ban nem ez az egyetlen ilyen létesítmény, enyhén 
ugyan, mégis érzékelhetően csökkenő tenden-
ciát mutatott a látogatói szám. A beruházásra 
azért is szükség volt, hogy ezt a mutatót ellen-
kező irányba tudjuk fordítani. 

Ebben az is segíthet, hogy sokrétű lett a létesít-
mény. Az eddig a belvárosban működő Akvárium-
Terrárium is felköltözött a Mecsekbe.
Ennek is megvan a szakmai jelentősége, 
ráadásul a felmerülő költségeket is jelen-
tősen csökkenti. A diákoknak külön oktató-
központ áll a rendelkezésére, ez a képzés-
ben egy olyan plusz lehetőség a számukra, 
hogy tanári vezetéssel élőben tudják nézni, 
tanulmányozni, értelmezni az ott látottakat. 

Egy jól működő állatkert nagy hatással lehet Pécs 
városának turisztikai életére is. 
Bízom abban, hogy az állatkert mint látvá-
nyosság, attrakció, megmozgatja a turistákat, 
a pécsieken kívüli érdeklődőket is. A város-
ban további fejlesztéseket tervezünk. Az állat-
kerttől egy buszmegállónyira található Misi-
na tetőn reményeink szerint 2017 tavaszára 
egy újabb beruházás valósulhat meg, 500 mil-
lió forintos pályázati támogatásból. Az elkép-
zelések között szerepel, hogy az egykori Misi-
na Étterem tetejére jégpálya kerülne, nyáron 
pedig kávézó és minigolf pálya működne 
ugyanitt. Emellett játszótereket alakítanának 
ki, illetve LED-es díszvilágítást kapna a TV-
torony, amelynek a kilátó részét is felújítanánk.

Május 20-án nyitotta meg kapuit a felújított 
Pécsi Állatkert. Két év alatt több mint másfél mil-
liárd forintos uniós forrásból korszerűsítették 
a régió egyik legkedveltebb turistalátványosságát. 

több szabvány jelent meg a magyarok élet-
ben is. Ennek az lett a következménye, hogy 
folyamatos vizsgálatok mellett bebizonyoso-
dott: vagy el kell költöztetni az állatkertet, vagy 
be kell zárni. A harmadik lehetőség, hogy igen 
jelentős beruházással, sok százmillió forintot 
ráköltve megvédjük a vízbázist úgy, hogy vízzá-
ró kifutókat létesítünk, ezáltal megakadályozha-
tó, hogy nagyobb vízmennyiség esetén az álla-
ti és egyéb ürülék a városi ivóvízbe bekerüljön. 

Miért döntöttetek mégis a költözés helyett 
a Mecsek oldal, illetve a már meglévő létesítmény 
felújítása mellett?

Nagyon sok szempontot kellett megvizsgál-
ni, amikor költségvetési elemzést készítettünk 
arról, mi a legjobb a város számára. Mindjárt 
a projekt elején egyértelműen láthatóvá vált, 
hogy egy új állatkertet megépíteni a város másik 
részén sokkal több pénzbe kerül, mint ameny-
nyi a rendelkezésre álló keret. A második szem-
pont: klasszikus turisztikai desztináció – ha lehet 
így fogalmazni – a hegyoldal Pécsett, nemcsak 
a külföldiek, hanem a pécsiek számára is, ugyan-
is ez egy szabadidős övezet. Az állatkert akkor 
tudja a legtöbb látogatót garantálni, vonzani, 

Az 1960-ban épült állatkert modernizálását már 
nem lehetett tovább halogatni – ezt erősítette meg 
lapunknak Merza Péter, a Pécsi Városfejlesztési 
Zrt. vezérigazgatója is.

Az állatkert gyakorlatilag bezárásra volt ítélve. 
A pécsi önkormányzat minden évben kikönyö-
rögte a zöldhatóságtól az engedély 1-2 évvel tör-
ténő meghosszabbítását azzal, hogy megígértük: 
meg fogjuk oldani az állatkerti kifutó alászigete-
lését, mert az potenciális veszélyforrást jelentett 
arra a vízbázisra, ahonnan a városi ivóvíz jelen-
tős részét biztosítja a Tettye Forrásház.

Palotai Tamás: Mindenképpen egy ilyen nagy 
volumenű felújításra volt szükség? Kisebb 
beavatkozásokkal nem lehetett volna orvosol-
ni a problémát?

Amikor 50 évvel ezelőtt megépült ez az állat-
kert, érdemi standardok és érdemi minősé-
gi előírások nem léteztek arra vonatkozóan, 
hogyan kell kinéznie egy állatkerti kifutónak. 
Nagyrészt társadalmi munkából épült az állat-
kert, és senkit nem érdekelt akkoriban, hogy 
egy adott létesítmény környezeti terhelése 
milyen. Nyilván az uniós tagsággal is egyre 

>>>

>>>

fotó Bujnovszky Tamás
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Koch Péter eddigi munkái főként Székesfehér-
várhoz és Budapesthez kötődnek. Az építész 
szakember a fehérvári műemlék, a Hiemer-
Font-Cara�a ház felújításáért ICOMOS-díjat 
kapott 2008-ban. Nagyon várta már, hogy visz-
szatérhessen a gyökerekhez, és szülővárosában 
is bizonyíthasson.
Rengeteget jártam fel a Mecsekbe futni az erdei 
ösvényeken, s már akkor megfigyeltem a külön-
leges, függőleges bevágásokat, mészkőgyűrő-
déseket, amelyek most inspiráltak. A Mecsek 
oldal tetején a mészkőhegységben nagyon sok 

Benik Balázst sportolóként kellemes élmények 
fűzik a városhoz. Raliversenyzőként az állat-
kert melletti lankákon szelte a kilométereket. Sőt, 
2006-ban Pécsett avatták a sportág abszolút baj-
nokává. Most mint az állatkerti beruházást kivi-
telező konzorcium vezetőjét faggatom.

Palotai Tamás: Autóversenyzéshez alkalmasabb 
terepnek tűnik a Mecsek oldal, mint építkezéshez.
Így van, ráadásul Natura 2000-es, védett terü-
letről van szó. A fák elhelyezkedése és a szik-
lák rétegrendje sem könnyítette meg a dolgun-
kat. Sokkal keményebb talajon zajlott a munka, 
mint egy zöldmezős beruházás esetén. Az épü-
letalapokat kiszedtük, és a tereprendezést meg-
valósítottuk. A körülmények miatt a tervezett-
nél jóval lassabban tudtunk haladni. Mégsem 
riadtunk meg. Cégünk a B Build & Trade Kft. 
csak pár éve van a piacon, ugyanakkor családi 

„TÜKE PÉCSIKÉNT TERVEZHETTE MEG  
A PÉCSI ÁLLATKERT FELÚJÍTÁSÁT”

„PÉCS A SZÍVEMBE ZÁRTA MAGÁT”

ha ott marad a helyén. Az tűnt tehát ideális 
megoldásnak, hogy próbálunk olyan műsza-
ki tartalmat tervezni, amiben a helyén marad 
az állatkert, megóvjuk a vízbázist és vonzóbbá 
tesszük, de ugyanakkor elfogadjuk azt a körül-
ményt, hogy a mienk nem lehet konkurenciája 
egy budapesti, nyíregyházi, veszprémi állatkert-
nek, ahol 3-5, vagy akár 10-szer ekkora terület 
áll rendelkezésre.

Milyen forrásból és mekkora összegből valósult 
meg ez a felújítás, beruházás?

Amit mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az 
1,8 milliárd forint beruházási költség 100 szá-
zalékát uniós támogatásból sikerült finanszíroz-
ni, így semmibe nem került a pécsieknek, illetve 
a magyar adófizetőknek az, hogy Pécsett meg-
újult az állatkert.

Mekkora forgalma volt eddig a létesítménynek, 
illetve a felújítás után mennyi látogatót várnak?
A rekordok rekordjáról beszélhetünk! Összes-
ségében, amikor bezárt az állatkert, a Búcsúzoo 
programsorozattal nagyjából 10 000 vendéget 

Interjú  
Koch Péterrel

Interjú Benik Balázzsal

magamból és az építészetemből, úgyhogy ez 
tényleg fontos volt. 

Hogyan írná le az állatkert stílusát? Amikor 
elkezdte tervezni, miben gondolkodott?
Ez egy szándékos organista visszahajlás 
a részemről. Mondanám, hogy minimál design, 
de ezt a szóösszetételt nem szeretem használ-
ni, mert kicsit degradáló. Mégiscsak ebben lehet 
körvonalazni a stílust, amiből kezd kicsit döm-
ping lenni. Ebben az esetben vissza akartam 
nyúlni a fiatalkori gyökereimhez, ahhoz, ami-
kor az organista építészetet itt Pécsen egyálta-
lán megismertem. ,,Kis Pollackos” koromban az 
építészet még utópia volt számomra. A szocia-
lizmus után nekem őrülten nagy szó volt, hogy 
valami nem kocka alakú, hanem vannak ben-
ne formák, növényzet, inda motívum, népi épí-
tészet – ebbe bele is szerettem, és a főiskolán 
is rajongtam érte. 

A terület egyedisége miatt mennyire engedhette 
szabadjára a fantáziáját? A tervezéskor szigorú 
szabályoknak kellett megfelelniük.
Ez a designt nem annyira érintette. A formai 
jegyekre, ahogy a stílus kialakult, ahogy a váz-
lat elkészült, nagy büszkeséggel és örömmel 
gondolok vissza; azokra már kevésbé, amikor 
különféle hatósági szabályokon kellett átvergőd-
nünk magunkat, hogy mindennek megfeleljünk.

Építészetileg mi volt ebben a projektben a legna-
gyobb feladat?
A főépület homlokzata és tömege, valamint 
a megjelenése. Egy hasonlattal élve: ha az ember 
imád zenélni, elmegy egy koncertre, lezenéli 

fogadtunk két évvel ezelőtt májusban, a záró 
hétvégén. Most, a nyitó hétvégén sikerült 19 000 
látogatót fogadni, ami azt jelenti, hogy megdup-
láztuk a korábbi legnagyobb hétvégi látogató-
számot. Nyilván ebben közrejátszik az újdon-
ság ereje, és az, hogy két évig zárva volt. De 
akkor is, minden eddigi várakozást felülmúl az 
állatkert vonzó hatása! Elértük azt a közvetett 
célt is, hogy csökkenjen az önkormányzat által 
biztosított működési támogatás, és reménye-
ink szerint belátható időn belül a saját lábán is 
meg tud állni az állatkert.

geológiai formát fedezhetünk föl. Nekem ez min-
dig is tetszett, ráadásul apám geológus volt és 
gyűjtötte a köveket is. Gondoltam, ebből fogok 
meríteni formai instrukciót, és ezeket képezem 
le valamilyen módon modernebb dizájnra. Így 
kezdődött, amiből aztán olyan térbeli játék lett, 
ami elég rendesen megnehezítette a kivitele-
zők dolgát. 

Palotai Tamás: Mielőtt tervezőasztalhoz ült vol-
na, mit tapasztalt az első terepszemle során?
Én tüke pécsi vagyok, tudtam, hogy milyen ez az 
állatkert. Középiskolás koromban dolgoztam is 
itt, építtetem, falazni tanultam, úgyhogy most az 
átalakításkor meg is próbáltuk nem elbontani 
azokat a térkőfalakat, amelyeket szakközépisko-
lás korunkban mi raktunk. Hála Istennek, a kon-
cepcióba ezek belefértek, hiszen nem egy telje-
sen új építmény létrehozásáról volt szó, hanem 
felújításról, átalakításról.

Akkor ez nem csak egy projekt volt a sok közül. 
Szívügyeként tekintett az állatkertre?
Igen, presztízskérdést csináltunk belőle, hogy jó 
legyen. Számomra különösen fontos volt, hisz én 
egy generációval fiatalabb vagyok, mint példá-
ul Dévényi Sándor vagy a tavaly sajnos elhunyt 
Bachman Zoltán, az igazán nagyok, akiket ismer-
ni szoktak, mint építészeket. Pécsen nem köny-
nyű jó munkákhoz jutni, az előttünk lévő gene-
ráció szépen lefedte ezeket a „focipályákat”, így 
nehéz volt labdába rúgni. Én sokkal ismertebb 
tervező vagyok Székesfehérváron, mint Pécsen, 
épp ezért óriási kiugrási lehetőségnek gondol-
tam, hogy az állatkertet megcsinálhatom. Vég-
re a saját városomban is mutathattam valamit 

a saját számait és közben imádja csinálni, akkor 
az soha nem nehézség. Megcsinálni egy jó házat, 
azt rajzolgatni, tökéletesíteni, látványterveket 
készíteni, hogyan süssön a nap, hogy még job-
ban nézzen ki, ezek nehezek, de élvezetesek. 

Elégedetten sétáltál végig a felújított állatkerten?
Egy építész sosem elégedett a saját munkájával. 
Mindig talál hibát. A költségvetés véges volt, így 
az elképzeléseimből nem minden fért bele. De 
úgy látom, az embereknek tetszik. Pár hete volt 

egy szavazás valamelyik országos portálon, és 
ezen a kattintók 95 százalékának tetszett a fel-
újított Pécsi Állatkert. Hát ezért csináltuk. Ez 
boldogsággal tölt el.

vállalkozásunk a Scorpio-Trans Kft. a mélyépí-
tési munkákban magas szinten veszi az akadá-
lyokat közel harminc éve. 

Mi jelentette a legnagyobb kihívást az állatkert 
építése során?
Az időjárási viszontagságok. Amikor a projek-
tet elkezdtük, akkor volt egy nagyon esős idő-
szakunk, aztán beköszöntött az ősz, majd a tél. 
Óriási energiákat emésztett fel a sárfelhordás 
miatt a külső utak folyamatos tisztán tartása 
és a mínuszokkal való küzdelem. A 3,5 hektá-
ros területen nem volt helyünk deponálni, min-
den be volt szorítva. Építészeti érdekességek 
is akadtak. Ha csak a főépületet nézzük, ott is 
a szertefalazás vagy a különleges üvegtípusok, 
melyek bekerültek a főépületbe is, illetve ennek 
a gépészete és a vasbeton szerkezete komoly 
kihívások elé állították a kollégákat.

Voltak olyan építészeti megoldások, melyek kuri-
ózumnak számítanak?
Igen, már csak a hely szűke miatt is. Egy torony-
darut nem tudtunk úgy elhelyezni, ahogy az épít-
kezés megkívánta volna. Hegyoldalban, emel-
kedőnek, lejtőnek, a rétegrendi különbségnek 
köszönhetően azt gondolom, hogy maga a főépü-
let és az építménycsoport is mindenképpen kuri-
ózumnak számít. Cégünkre jellemzőek a kihívá-
sok, hiszen az elmúlt évek projektjei közül egyik 
sem volt normál zöldmezős beruházás. 

A felújítás során az állatok egy részét nem költöz-
tették ki a létesítményből. Ez őket vagy a dolgo-
zókat zavarta jobban?
Nagyon óvatosan kellett velük bánni. Az állato-
kat úgy igyekeztek az állatkert dolgozói elhelyez-
ni, hogy semmiképpen ne kerüljenek veszélybe, 
ne ijedjenek meg a zajtól, az erősebb hanghatá-
soktól. Az állatoknak és természetesen a körü-
löttük dolgozóknak, a gondozóknak is alaposan 
próbára tette a türelmét ez az időszak. Ezúton 
is köszönöm mindnyájuknak a kitartást!

A megnyitóra a gyerekeiddel együtt érkeztél. 
Büszkén és elégedetten mutattad meg nekik „Apu” 
művét? 
Abszolút. A kislányom hároméves lesz, a kisfi-
am pedig már elmúlt hét. Óriási öröm volt szá-
momra, hogy körbevezethettem a családomat 
és barátaimat az állatkerten. Nekik is nagyon 
tetszett. Kivitelezőként más szemmel néztem 
ugyan a megvalósult épületekre, mint egy hét-
köznapi ember, de azt gondolom, egy-két apró-
ságtól eltekintve a végére minden összeállt.
Nagyon nagy köszönet a városnak, a tervezőnek, 
az állatkertnek és a hatékony együttműködés-
nek! A kivitelező cégek nevében köszönet min-
denkinek, aki részese volt ennek a projektnek! 
Pécs immár e nagyszabású beruházás révén is 
a szívembe zárta magát!

>>>

>>>

fotó: Bujnovszky Tamás

fotó Bujnovszky Tamás
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A HEGYESSZÖG 
URALMA Szöveg

Építészet, tájépítészet

Fotó

IFJ. GÁRDONYI LÁSZLÓ

ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ, 

LÉPTÉK-TERV TÁJÉPÍTÉSZ IRODA

BUJNOVSZKY TAMÁS

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR A GYALOGOS VÁROSNÉZŐK SZÁMÁRA NEM A SZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTELMÉBEN 

VETT TÉR, HANEM SOKKAL INKÁBB EGY FORGALMI ELOSZTÓKÖZPONT, EGY SZIGET, AMIT HÁROM 

FORGALMAS UTCA VÁLASZT EL A VÁROS TÖBBI RÉSZÉTŐL. KÉRDÉS, HOGY MIT LEHET KEZDENI 

EGY ENNYIRE ÖSSZETETT FUNKCIÓJÚ TÉRREL, TISZTÁN FORMAI SZEMPONTBÓL?
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Bárhonnan is közelítené meg a sétálni vágyó 
városnéző, egy tömegközlekedési eszköz elzár-
ja az útját: Margit körút és a 4-6-os végállomás, 
a Vérmező út mellett a 17-es villamos megálló-
ja és kicsit távolabb a Krisztina körút, Várfok 
utca közötti tömbök (közte a Sándy Gyula ter-
vei szerint épült, jelenleg kihasználatlanul álló 
Postapalotával), és előttük az 56/59/61-es meg-
állók. Ráadásul a sebes sodrású forgalmi három-
szög közepén ott a legforgalmasabb elem, a met-
rómegálló. Mindezek mellett a térnek meg kell 
küzdenie a legkülönfélébb irányokban haladó 
buszokkal (soknak itt van a végállomása is) és 
a jövőben talán a 60-as villamos, vagy, ahogy 
többen ismerik, a fogaskerekű végállomásának 
is otthont ad majd.

Végső soron ez mégis egy tér, a maga sajátos 
építészeti és esztétikai minőségeivel, melyek fel-
mérése és megértése éppen olyan fontos, mint 
funkcióinak elemzése. A forgalmi igények raci-
onális kielégítése mellett a tervezőnek igazodnia 
kellett a tér ikonikus elemeihez, a metrómegál-
ló épületéhez, a szökőkúthoz és a legendás órá-
hoz. Az 1972-ben átadott harmonikatetős pavi-

lon (Legyező) lett a tér meghatározó eleme, az 
a formai mag, amiből végső soron az egész for-
makincs megérthető. Az átalakítás eltüntette 
a hosszan kinyúló teraszt, és a teljes homlok-
zatot elfoglaló irodákat, az oldalhomlokzatokba 
beékelődő boltokat. Egyedül a jellegzetes, har-
monikaszerű tető maradt meg, ami most az 
üveg-acél alátámasztással szinte lebegni látszik 
a mozgólépcső felett. A metróépület változása 
az, amiből szinte az egész térátalakítás koncep-
ciója levezethető. Eltűntek a gombák a megál-
lókból és eltűnt az északi oldalon a hexagoná-
lis iroda. Ezzel hirtelen vizuálisan kitágult a tér: 
már nem állják útját a kilátásnak, ennek köszön-
hetően a Széll Kálmán tér és a Széna tér összenő. 
A távolban jól kivehető épületkontúrok segítik 
a távolságok felmérését és megmutatják a valós 
méreteit a területnek. Vétlen áldozata az átalakí-
tásnak Makrisz Agamemnon Sellője, a szökőkút 
a tér nyugati oldalán. A valaha volt villamospá-
lya-hurok közepén álló, abszolút kiemelt helyen 
állt szobor-szökőkút elvesztette térbeli funkció-
ját, amikor megszűnt a sín, így került át a tér szé-
lére, a Krisztina körút és a Várfok utca sarkára.

A tér ikonikus eleme, az óra 
modern idézete, amit az S’39 
Hybrid Design Manufacture 
tervezett. Idén augusztusig 
további fejlesztések várhatók 
a szerkezettel kapcsolatban 
(finomítások a vezérlésben, 
wifi stb.). A lenyomat-órán 
látható óra-perc a régi időmé-
rő leszerelésének időpontját 
rögzíti, a hasáb oldalán 
látható matricalenyomatok 
egy részét (babafej, kör alakú 
matrica stb.) a téren 
korábban tevékenykedő 
streetart művész, Orosz Ricsi 
1000% készítette
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A Sellő áthelyezésével azonban esztétikai űr 
keletkezett: a Szilágyi Erzsébet fasor felől néz-
ve a metrómegálló épülete túlzottan távoli, hogy 
dominálhassa a teret. Ezért kerülhetett ide az 
új kiszolgálóépület-együttes, a maga sajátosan 
megtört formáival. A két épület együtt mint-
ha egy hatalmas háromszöget formázna (így 
emlékeztetve a metrómegálló formavilágára) 
csak itt nem a háromszög egyik oldala, hanem 
egy csúcsa emelkedik ki.  A két épület közöt-
ti törés biztosítja a gyalogosútvonalat, ezzel az 
épületegyüttes szimbolikusan elnyeli a tömeget, 

ahogy formai párja teszi. A gyalogútvonal mel-
letti falon laposrelie�ént betonba öntött (lenyo-
matos) villamos látható, talán, hogy a mértani 
formák ridegségét enyhítse.

 A nyugati tömb újító, a tér többi elemeihez 
viszonyítva nem az áthaladást elősegítő eleme 
a rámpa, mely lehetőséget teremt arra, hogy 
a Széll Kálmán tér valódi térként, találkozá-
si pontként funkcionáljon. A tér ugyanis kiin-
duló- és találkozási pont is egyben, amit eddig 
nem funkcióval, hanem tárggyal szolgált ki: „az 
óra alatt” mondta mindenki. Az óra azonban 

eltűnt, pedig a tér legrégebbi darabja volt, jelen-
leg a Kiscelli Múzeum gyűjteményében találha-
tó. Az új óra egy négyzetes betonhasáb, tetején 
digitális kijelző. A forma geometrikus szigorát 
nem oldja, hogy a régi óra tartószerkezete jele-
nik meg rajta. Az órával áll párban az új met-
róállomás homlokzatának szobrászi dísze, mely 
mintha egy eltört Budapest-térképet ábrázolna. 
Valójában ez a mozgólépcső előtti pékség kül-
ső fala, amely különálló épületként jelenik meg 
a metróállomás nagy ernyője fölött. 

Az egész tér hangulatát meghatározza az 
anyaga: térkő és beton. A kemény, rideg anyag 
pontosan illik a tört geometriával felépített tér-
hez. Nem csak a kiszolgáló-épület formavilága 
igazodik ugyanis a metróállomás harmonika-
formájához: minden elem (a növénytárolók-
tól az utcabútorokig) magán viseli a derékszög 
elutasításának nyomát, ahogy háromszögekből, 
deltoidokból épül fel. Még a sík járófelületen is 
megjelenik ez a formaszemlélet, hiszen fényes 
csíkok szabdalják fel - első látásra öncélúan - 
a homogénnek gondolt járófelületet.

A tervezők érezhetően enyhíteni akarták 
a beton mértani szigorát. Ez látszik a különle-
ges ülőbútorokon (az egyik mintha szónoki pul-
pitusra emlékeztetne) valamint ez a funkciója 
a tér közepén elhelyezett, rejtett, a járószintbe 
süllyesztett szökőkútnak is.

A beton/térkő szürkeségét két komplemen-
ter szín oldja fel: a fákkal és a rézsűkön, tető-
kön és tárolókban elhelyezett zöldfelülettel, illet-
ve néhol a térkövet vörös préselt kavicsborítás 
helyettesíti. A tér legizgalmasabb, rejtett részei 
az ottfelejtett tárgyaknak ható bronzszobrok, 

Minden elem (a 
növénytárolóktól az 
utcabútorokig) magán 
viseli a derékszög 
elutasításának nyomát, 
ahogy háromszögekből, 
deltoidokból épül fel. 
Még a sík járófelületen is 
megjelenik ez a forma-
szemlélet, hiszen fényes 
csíkok szabdalják fel - el-
ső látásra öncélúan - 
a homogénnek gondolt 
járófelületet



56 57

I T T H O N I T T H O N

(az egyik mintha egy elhagyott gördeszkát ábrázolna, melyet 
feledékeny tulajdonosa egy kőelemre akasztott, de van elhagyott 
pénztárca és esernyő, és csigák is) amelyek szellemes fricskáját 
adják a mostanában olyannyira elterjedt utcaképi zsánerszob-
rászatnak (Rikkancs a Hild téren, vagy Columbo a Falk Mik-
sa utca elején).  

A háromszögből és tört vonalakból kiinduló izgalmas formakép-
zés azonban már nem jelenik meg a tér szélén. A Margit körút szin-
te értelmetlenül széles járdája unalmas, ismert, monoton tagolású, 
és a Várfok utca, Vérmező út támfalai és a rajtuk futó rámpák is 
inkább csak csendesen visszhangozzák a középső tér újító formáit.

Az utcabútorok mellett 
a tér izgalmas, rejtett 
részei a leggyakrabban 
ottfelejtett tárgyaknak 
ható bronzszobrok, de 
találunk apróbb 
„lényeket” is. Ezek 
szellemes fricskáját 
adják a mostanában 
olyannyira elterjedt 
utcaképi zsánerszobrá-
szatnak

Az egész tér hangulatát 
meghatározza az anyaga: 
térkő és beton, 
ugyanakkor a beton 
mértani szigorát enyhítik 
az utcabútorok, 
növényzet és a szökőkút, 
illetve a csobogók

Építészet és tájépítészet: 
Fialovszky Tamás, Hőnich Richárd, Szakács Barna-

bás, Sólyom Benedek, Kenéz Gergely és Jedlicska 

Gergő (Építész Stúdió, Lépték-Terv Tájépítész Iroda)

Lenyomatos látszóbeton-felületek: villamos, óra, térkép, 
mohafal (alagút): 
Baróthy Anna, Bakó Zsófia, Csomor Dániel, Tóth Bá-

lint, Árpás Renátó, Kruth Vera (S'39 Hybrid Design 

Manufacture) 

Tervezés éve: 2012

Építés éve: 2016
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MÉLYEBB RÉTEGEKTŐL 
A FELÉPÍTMÉNYEKIG

Fotó BUJNOVSZKY TAMÁS

HA NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTT KÉSZÜLT VOLNA EGY KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSON ALAPULÓ 

FELMÉRÉS, HOGY MELY KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT FELÚJÍTÁSÁT TARTJÁK A LEGFONTOSABBNAK 

A FŐVÁROSIAK, AKKOR A SZÉLL KÁLMÁN TÉR (1951-2011 TAVASZÁIG MOSZKVA TÉR) EGÉSZEN 

BIZTOSAN BENNE LETT VOLNA AZ ELSŐ HÁROMBAN. 

A Széll Kálmán tér kivitelezés-története
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Ez a tér különösen elöregedett volt úgy a használati értékét, térszerve-
zését, mint műszaki tartalmát, anyagait, designját tekintve, vagyis több 
évtizede megérett már az átszervezésre, felújításra. A felújítást megelő-
ző állapotra nézve elmondható, hogy alapvetően három nagyobb prob-
lémakör jelölte ki a tervezés irányát, ezek: a gyalogos közlekedést akadá-
lyozó kisebb-nagyobb szintkülönbségek és ehhez kapcsolódóan a terület 
tagoltsága, a terület méretét tekintve a zöld növényzet csekély mennyi-
sége, valamint a funkcionális épületek, úgymint a kiszolgáló és a tömeg-
közlekedést irányító létesítmények hiánya.

Az ezekre az alap- és a hozzájuk kapcsolódó részproblémákra adott 
tervezői „válaszok” nyomán mindenki számára használható, tehát aka-
dálymentesített, áttekinthető, világos útirányokkal és téri kapcsolatok-
kal, ezek keretében pedig korszerű, a tér új esztétikai rendjéhez igazodó 
utcabútorokkal, dekorációkkal kialakított közlekedési csomópont szüle-
tett meg idén május 10-re. 

A projekt lezárásának határideje a kezdetben meghatározottakhoz 

képest módosult, mivel a munkák 2014. júliusa helyett 2015. januárjá-
ban, vagyis hat hónapos késéssel indulhattak csak el. A kivitelezésért fele-
lős KÉSZ Építő Zrt.-WIS Holding Zrt. konzorciumnak ezért a két nyári 
és egy téli időszak helyett két téli és egy nyári időszakkal kellett számol-
nia, ami sok más technológiai probléma mellett maga után vonta a teljes 
műszaki és organizációs ütemterv átgondolását és módosítását is. Ám az 
elhúzódó start ellenére, köszönhetően a konzorcium minden munkatár-
sa fegyelmezett munkájának, a �nis mégsem hat, csupán három hónap-
pal lépte túl a kezdetben meghatározott projektzáró dátumot. 

Rögvest tegyük hozzá, hogy a fennebb említett megfeszített tempó-
jú kivitelezés egy olyan agyagos területen zajlott, ahol a terület feltárása, 

„kibontása” közben gyakran muszáj volt váratlan helyzetekre reagálniuk 
a helyszínen dolgozóknak, nem beszélve a részben a BKK szakemberei-
vel közös, folyamatos logisztikáról, hiszen gondoskodniuk kellett a gya-
logos, autós és közösségi közlekedési forgalom folyamatos átszervezése 
mellett annak állandó és biztonságos fenntartásáról. 

Az építkezés első fázisát a bontási munkák tették ki: részben a korábbi 
építmények (pld. a „Gombák”, megállóhelyek), a Legyező toldaléképítmé-
nyei, a régi gyalogoshíd, illetve a használaton kívüli hurokvágány és vil-
lamos sínpályák elbontása. A már felbontott területek szabaddá válását 
követően a közműépítési munkálatok voltak soron, a feszített munkatem-
pó miatt gyakran egy időben és több helyszínen párhuzamosan zajlottak 
a bontási és közműépítési feladatok: víz, gáz, közvilágítás, távhő, csapa-
dék- és szennyvízcsatornák, erős- és gyengeáramú elektromos, távköz-
lési és forgalomirányítási hálózatok kiépítése mellett sokszor élő közmű-
vek kiváltása zajlott le a felszín alatt. Némely alépítmény még a második 
világháború után lett kiépítve, ilyen nem várt feladatot jelentettek a Pos-
tapalotába futó régi távközlési kábelek, ezeket a tervek nem jelölték, fel-
tehetően titkos katonai kábelek voltak egykor. 

A területen a legkülönbözőbb korok hagyták ott a nyomaikat. Történel-
mi leletek kerületek elő a Szilágyi Erzsébet fasor felőli villamos pálya alat-
ti területről: két török kori szemétgödör és egy 17. századi temető, illetve 

A Krisztina körút felőli kiteresedésre helyezték át Makrisz 
Agamemnon 1980-ban felállított Sellőjét (kőmozaik részek: 
Makrisz Zizi), körülötte a tér további részein is alkalmazott 
préselt, színes kavicsrétegen álló, egyedileg készített 
fa-fém kombinációjú utcabútorok

Az új szökőkút által gyorsan növelhető a terület páratartal-
ma, ez enyhülést hoz a nagy melegben a járókelőknek, 
a szökőkút végtelen számú szín- és vízjátékra állítható be

A Margit körút felőli 
Szolgáltató épület új 
komplexumának részlete

Egyebek mellett közel 38 ezer tő cserjét, 
több mint 180 fát, 800 tő rózsát, 2000 

feletti évelőt ültetek a területre
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mint a budapesti felújítások során oly sokszor megtörténik, előkerültek 
a II. világháború szomorú örökségei is. Lövedékek, lőszerek, illetve a tel-
jes egészében renovált Sellő szökőkút új, Krisztina körút felőli részén és 
a villamos pálya Széna tér felőli ága alatti rétegekben a budapesti ostrom 
során elesett katonák földi maradványai is felszínre kerültek. Ők több, 
mint 50 év után végre végső nyughelyükre kerülhettek a szakszerű exhu-
málásukat és azonosításukat követően.

A kivitelezés újabb szakaszát jelentették a tervekben szereplő új épít-
mények és a közel 16 ezer négyzetméternyi, több mint 65 ezer darab tak-
tilis elemet, valamint a több mint 700 m LED-es díszvilágítást is tartal-
mazó térburkolat építési munkái, a közutak szakaszonkénti (általában 
éjszakánkénti) burkolatcseréi.

A terület két meglévő-megmaradó épületét – a Legyezőt és az ún. Üze-
mi épületet – felújították. Három új épülettömb – a több épületrészből 
álló Szolgáltató- és a Támfalépület –, ezeken felül hat új látszóbeton tex-
túrájú villamos perontető épült még meg. A gyalogosokat két új lépcső, 
egy kétirányú 14 méter hosszú kültéri mozgólépcső és egy személyfelvo-
nó is segíti a téren átközlekedésben. 

Makrisz Agamemnon 1980-ban felállított vörösréz-lemezből készült Sel-
lőjének áthelyezésével sem maradt hűsítő vízjáték nélkül a tér: a Legyező-
vel szemben új, a talajszintbe süllyesztett fúvókákkal kialakított szökőkút 
működik és két csobogót is találhatunk a területen. A tér kultikus eleme, 
a régi óra emlékét őrző ötméteres tartóoszlopon álló, betonmatricázott, 
digitális új időmérő, ami a napi hőmérsékletet és a dátumot is mutatja. 
A későbbiek során fejleszthető új funkciókkal még kellemes meglepeté-
seket tartogat a majd alatta találkázók számára.

Az új Széll Kálmán tér zöldebb lett: a kivitelezők munkájának köszön-
hetően jelenleg 40 százalékban növényekkel beültetett.  A növények – 
köztük közel 38 ezer tő cserje, több mint 180 fa, 800 tő rózsa, 2000 feletti 
évelő – kiválasztását a helyi terep- és talajadottságok, illetve a város klí-
mája határozta meg. A növények gondozását ezek mellett korszerű auto-
mata öntözőrendszer is segíti. 

A feszített tempójú, egy év és négy hónap alatt lezajlott kivitelezési mun-
ka során a konzorcium munkatársai mindvégig arra törekedtek, hogy 
a tervek adta lehetőségek betartásával és �gyelembevételével szakmai-
lag abszolút átgondolt, élhető és fenntartható környezetet hozzanak lét-
re a téren naponta megforduló több százezer ember számára.

A tér központi építészeti elemének, a Legyező rekonstrukciójának 
a legnehezebb része a statikai megerősítés volt. A bonyolult és nagy 
precizitást megkövetelő feladatot a folyamatos metróüzem, a biztonsá-
gos közlekedés fenntartása nehezítette

A beépítettség tekintetében 
a könnyű tájékozódás és 

a gyors átláthatóság volt a fő 
szempont
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VÁROSRENDEZÉS 
A DUNAPARTON

BUDAPEST TALÁN LEGIZGALMASABB VÁROSFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓJÁT ISMERHETTE MEG A KÖZVÉLEMÉNY NÉHÁNY 

HÉTTEL EZELŐTT. A VÁROSVEZETŐK, ÚJSÁGÍRÓK, ÉPÍTÉ-

SZEK ÉS URBANISTÁK SZÁMÁRA AZÉRT IS RENDHAGYÓ VOLT 

A BUDAPARK VÁROSRENDEZÉSI TERVÉNEK (MASTERPLAN) 

MEGISMERÉSE, MERT IDEHAZA SZINTE EGYEDÜLÁLLÓ MÓ-

DON KÜLFÖLDI ÉPÍTÉSZIRODÁT BÍZOTT MEG AZZAL A HAZAI 

TULAJDONÚ MARKET CSOPORT ÉS A CONSTELLATION HOTEL 

HOLDING, HOGY EGY ÖSSZESSÉGÉBEN 54 HEKTÁROS, DE 65 

SZÁZALÉKBAN PARK- ÉS VÍZFELÜLETTEL RENDELKEZŐ TE-

RÜLET BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALKOSSA. A 2006-BAN 

ALAPÍTOTT DÁN ADEPT ÉPÍTÉSZIRODA VEZETŐ TERVEZŐJÉT 

ÉS TÁRSALAPÍTÓJÁT, ANDERS LONKÁT KÉRDEZTÜK EGYEBEK 

MELLETT A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELSŐ ÜTEMÉRŐL.

Kihívást jelent a helyszín 
és környéke korábbi 
indusztriális jellegei

Martinkó József: Be tudnád mutatni, kérlek, 
magadat és az irodát?
Jelenleg tizenöt fős az irodánk, de hárman, 
régi barátok alapítottuk meg a stúdiót. Először 
az egyetemen találkoztunk, később különbö-
ző országokban tanultunk és dolgoztunk végül 
2006-ban alapítottuk meg az ADEPT-et. Az 
elmúlt tíz évben egy kicsi építészirodából mára 
az egyik meghatározó fiatal koppenhágai irodá-
vá fejlődtünk.

Hol tanultad az építészetet?
Az aarhusi építészeti egyetemen tanultam, 
miként a többiek is (Arkitektskolen Aarhus – 
szerk.), később pedig Rotterdamban, New York-
ban és Berlinben szereztünk gyakorlatot. Sok 
dán kollégánk van jelenleg, de természetesen 
a világ minden részéről érkeztek hozzánk épí-
tész munkatársak.

A BudaPart esetében, hogyan ment a kiválasz-
tási folyamat?
Ahogy én tudom, első körben tizenhét irodát hív-
tak meg a beruházók portfólió-megtekintésre, 
ezután 3-4 irodát hívtak meg Budapestre, hogy 
prezentálják a várostervezési elképzeléseiket, 
beszéljenek arról, hogy miképpen is állnának 
hozzá a feladathoz. 

Elég csak a világhírű dán BIG-re (Bjarke Ingels 
Group – szerk.) vagy a dán építészek kínai pro-
jektjeire gondolni, hogy megfogalmazódjék a kér-
dés: Mi a �atal, dán építészet titka?
Nagyon erős iskoláink vannak Dániában. Két 
építészeti egyetem is működik és mind a ket-
tő nagyon magas színvonalat képvisel. Mivel 
rengeteg az építészhallgató – és így az építész 
is – nagyon sok pályázat is van. Az egyetemet 
végzettek körében van a legnagyobb munka-
nélküliség Dániában, 22-25 százalékos, tehát 
az építészek körében is elég nagy a munkanél-
küliség, ami kemény versenyt és kiválasztást 
jelent. Helyileg is nagyon nagy a verseny, és 
a helyi pályázatok egyben jó gyakorlati terepet 
is nyújtanak ahhoz, hogy nagyon jó eredménye-
ket érjenek el az építészek a nemzetközi szinten 
is. Mindeneken fölül persze Dániában elképesz-
tően erős hagyománya van az építőművészet-
nek és a design kultúrának.

Gondolom, ehhez hozzájárul az is, hogy Kop-
penhága egy multikulturális, nyitott közeg és ez 
a nyitottság az irodák működésében, gyakorla-
tában is tükröződik.
Igen, vannak nagyvárosok, melyek hatalmas 
vonzást jelentenek Európában. Tíz-tizenöt évvel 
ezelőtt mindenki Londonba vagy Berlinbe költö-
zött, de most szerintem Koppenhága válik egyre 
inkább kulturális centrummá Európában. Itt ren-
geteg érdekes iroda van. Dániába, így a külön-
féle irodákba sok tehetséges fiatal építész jön 
a kontinens legkülönbözőbb részeiről. Naponta 
öt-tíz új jelentkezés érkezik az irodánkba.

A szabályos rácsstruktú-
ra nagyon hatékony 
helyszínfelosztási 

rendszer, de hajlamos 
a szélcsatornák és 

a hosszú, halott utcák 
kialakítására

A BudaPark-i torzított rács 
egyesíti a szabályos rács és 

a szabálytalan történelmi struk-
túra előnyeit. A háztömbök 
méretének és formájának 

a variálásával kivételes városi 
jelenség jön létre, ami 

a rugalmasságot az egyedi és 
meglepő utcaképpel kombinálja

Budapest központjának, mint 
oly sok más történelmi 

városnak egyedi jellege van. 
A sűrű fejlesztések, 
szabálytalan utcák, 

különböző háztömbméretek 
és apró közterek kombináció-
ja érdekes, egyedülálló városi 

szövetet eredményez
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Néhány évvel ezelőtt Velencében, az építészeti 
biennálén a dán építészet, pontosabban a dán 
építészet globális megjelenése volt az egyik 
kiemelt téma. A BIG rengeteg projektet muta-
tott be Dániától az USA-n át Kínáig. Egy nagyon 
kicsi ország rengeteg helyre exportál építésze-
tet. Jó prezentáció volt arról, mi is a dán építé-
szet ereje és mik a lehetőségei. Most Budapesten 
vagyunk. A BudaPark koncepciója lenyűgöző, 
illetve biztosan sokan gondolják majd azt, hogy 
a masterplan kulcspontja a magasház megépíté-
sére vonatkozó elképzelés. Ez a ház valóban egye-
di lenne Budapesten.
A terv kulcspontja igazából nem a magas épület. 
Hanem éppen fordítva, ugyanis egy magasház 
megépítésének több sarokköve van, amikből 
logikusan következhet akár egy magasház meg-
építése is. Dánia valóban kicsi területű ország, 
ezért nagyok a tapasztalataink a nagy sűrű-
ségű, ugyanakkor élhető és természetközeli 
lakókörnyezet megalkotásában. Sok tapasz-
talatunk van abban is, hogy egy-egy intenzív 
fejlesztés az egész városra pozitív hatással 
lehet, nem csak a közvetlen szomszédságára. 
Mi itt egy olyan városrészt képzeltünk el, ahol 
jó élni, ahol kiegyensúlyozottak a szomszédsá-
gi viszonyok, organikusan egymásra épülnek 
a különféle funkciók és valódi városi működést 

tapasztalunk. A célunk tehát nem egy egyedül-
álló építmény létrehozása, hanem egy élhető, 
vízparti városrész megalkotása volt. Amikor 
ezt a szituációt elemeztük, majd kiértékeltük 
az eredményeket, akkor éreztük annak a fon-
tosságát, hogy a beépítés kifusson a Dombó-
vári útig, vagyis egy nagy közösségi infrastruk-
túrával érintkezzen. Ez teremtette meg végül 
azt a helyzetet, amibe akár egy magasház is 
beilleszthető. 

Budapesten a magasház téma inkább kulturális 
kérdés, mintsem mérnöki. Buda és Pest topográ-
�ája okán itt a sajátos városi formakészlet került 
egyensúlyba, amit nem volna okos megbolygatni. 
A 2000-es évek vége magasház vitájának eredmé-
nyeként végül született egy konszenzus, hogy a Hun-
gária gyűrűn kívül építhetnek magasabb háza-
kat. A Lágymányosi-öböl a Hungárián kívül van.
Koppenhága és Budapest között sok hasonló-
ság van, ezért is volt előnyünk a többi építész-
hez képest. Nekünk is van történelmi belváro-
sunk sok gyönyörű régi házzal és kevés magas 
épülettel. Szerintem ennek elegendő alapnak 
kell lennie, legalább ahhoz, hogy beszélgessünk 
erről a kérdésről. Budapest is olyan kihívások 
előtt áll, mint Koppenhága. Sok ember kiköltözik 
a belső magból és egy fenntarthatatlan városi 

A cél nem egy 
egyedülálló építmény 
létrehozása, hanem  
egy élhető, vízparti 
városrész megalkotása

struktúra van kialakulóban. Emiatt fontos, hogy 
más irányokba is nyissunk a fejlesztések terén. 
Végeredményben a magasabb épületeknek egy 
erről a változó településszerkezetről, változó 
városi kultúráról és életmódról szóló eszme-
csere részévé kell válnia.

Fejlesztő: Property Market Ingatlanfejlesztő Kft.

Megvalósítás: Market Csoport

Masterplan: ADEPT (Anders Lonka,  

Martin Lauresen, Martin Krogh)
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Ungár Fanni formatervező (Design Habit) nem első alkalommal merült el a 

lighting design világában. A májusban bemutatott lámpakollekciója, ami a PEAK 

elnvezést kapta, arany- és ezüstszínű könnyű alumínium elemek és alacsony 

energiaigényű LED-fénycsövek kombinációiból épül fel. A kollekció darabjai 

választhatóak standard vagy fényerőszabályozós változatban is. A minimalista 

sorozat minden tagjának mérete, formai kialakítása egyedi, a tervező alkotása, 

illetve a megrendelő igényeihez szabott. A kollekción belül az adott típus for-

mavilágát egy-egy híres hegyvonulat inspirálta, mint az Olasz Seceda, a Pata-

gónia déli részén húzódó Cerro Torre, és képen látható mennyezeti lámpa pedig 

a Júliai-Alpok legmagasabb csúcsáról, a Triglavról kapta nevét.   

(Fotó: Lugosi Ágnes) 

A 2015-ben alakult olasz Morà cég két nagy hagyományt, az olasz divatot és a márványfeldolgozást kapcsolta össze a különleges, már-

ványból és féldrágakőből készült szemüvegkereteivel. 3 férfi és 3 női modellt foglal magában a 2016-17-es kollekció, melyhez 36 féle 

márványtípust és 8 féldrágakőfajtát használtak fel, s egyszerűen a nemes anyagok változatos mintázata miatt nincs két egyforma – 

legyen az nap- vagy hagyományos szemüvegkeret. A 3D-s technológiának köszönhetően olyan, az orr résznél üvegszállal megerősített 

darabok készülnek, amik súlya mindössze 32 gramm körüli. Az exkluzivitást fokozandó, teljesen egyedi szemüvegkeret is rendelhető 

a cégtől: a megrendelést követően csupán 18 napot kell várni a megérkezéséig. Árat természetesen egyéni megkeresésre kaphatunk.

1 csúcson

kemény tekintet

border

3

2 border
A szobrászat-kerámia-reklámipar-

pszichológia által határolt, intermediális 

területen született a MOME tárgyalko-

tó tanszéken hallgató, Kovács Máténak, 

a Border című munkája. Az antropomorf 

formák a szobrászat mozgásproblé-

mái, a reklámipar által generált és ezen 

keresztül a pszichológiában leírt test-

kép-dilemmák felől egyaránt értelmez-

hetőek, miközben eltérő szituációkba 

helyezve különböző érzelmi reakciókat – 

döbbenet, szomorúság, kíváncsiság stb. 

– váltanak ki a nézőből. Kovács Máté így 

vallott a Borderről az idei, FISE-beli kiál-

lítása után: „2014-ben kezdett el foglal-

koztatni a test és testkép ellentmondása, 

önmagunk elfogadásának kihívása. Az 

elmúlt két évben fokozatosan léptem hát-

ra a témától. A közelmúlt eseményei, az 

emberre mért nyomás, egy előre megírt 

rendszer szerinti élet és az ebből faka-

dó ellentétek generálása problémaköré-

nek feldolgozásába kezdtem. A szobrok 

saját magamnak feltett kérdések. A kiál-

lítás témája a mindennapi lét során fel-

szívott információik kódolása, két hason-

ló tárgyi elemekből felépített »közösség« 

életén keresztül.
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Pleskovics Viola: Miként kerültél kapcsolatba ezzel a feladattal?
Lenzsér-Mezei Kata: Meghívásos pályázatról volt szó. Decemberben 
kerestek fel telefonon Esztergomból, hogy Becket Tamás ereklyéje 
mostanáig egy Szent István vértanútól származó emlékkel együtt van 
közös ereklyetartóban, s a közelgő ünnepségsorozat alkalmával egy 
önálló műtárgyban kívánják elhelyezni. A meghívott alkotóknak meg-
lehetősen rövid idő alatt, karácsonyra kellett leadni a pályázati anya-
got, melyekről Erdő Péter egy személyben döntött.  Újévkor értesítet-
tek, hogy az én munkámat választották ki. 

Voltak �zikai vagy esztétikai megkötések?
Mindenképpen kortárs formanyelven megfogalmazott művet akar-
tak. A magasságát 40 centiméterre, a súlyát két és három kilogramm 
között szabták meg, hogy az ünnepség esetén messziről is lehessen 
látni az apró relikvia hordozóját, viszont könnyen szállítható legyen. 
Fontos volt még, hogy nemes anyagokkal dolgozzak. Felmerült ugyan-
is, hogy a csontdarabot tartalmazó kapszulát aranyozott sárgarézből 
készítjük. Az egyházi kegytárgyak rangsorában így viszont az aranyo-
zott ezüst mögé került volna, melyet a nagyszabású londoni rendez-
vény, valamint a szent kevés fennmaradt ereklyéje révén nem enged-
hettünk meg magunknak.

INTERJÚ LENZSÉR-MEZEI KATÁVAL

ÚJJÁÉLEDT KINCSMŰVÉSZET

Mi a jelentősége ennek az ereklyedarabnak, mesélj kicsit a történetéről!
Becket Tamás az 1100-as évek végén élt Canterburyben. II. Henriknek 
volt bizalmasa mindaddig, míg a király meg nem tette őt érsekké. Ettől 
fogva az Egyház érdekeit képviselte Henrik egyéni céljaival szem-
ben. Hűtlensége miatt az uralkodó szokatlan módon a székesegyház-
ban gyilkoltatta meg, mely a történelem során mindig menedéknek 
számított. Bánfi Lukács esztergomi érsek a későbbi szent tanulótár-
sa volt Párizsban, aki a vértanú halála után templomot emelt a későb-

IDÉN, AZ ANGLIÁBAN LEZAJLOTT BECKET-HÉT ALKALMÁVAL SZT. TAMÁS ESZTERGOMBAN ŐRZÖTT EREKLYÉJE IS AZ ESEMÉNYSOROZAT 

FŐSZEREPLŐJE VOLT. A FŐKINCSTÁR EGY KORTÁRS EREKLYETARTÓVAL MUTATTA BE A RELIKVIÁT, MELYRE A KIÍRT PÁLYÁZATOT LENZSÉR-MEZEI 

KATA NYERTE. A MISKOLCRÓL SZÁRMAZÓ MŰVÉSZ MÁR A MŰEGYETEM ÉPÍTÉSZKARÁNAK ELVÉGZÉSE ALATT IS NYITOTTAN ÁLLT A KÜLÖNBÖZŐ 

MŰVÉSZETI ÁGAKHOZ, MÍG EGY FIRENZEI TANULÓÉV ÓTA AZ ÖTVÖSMŰVÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZET EGYMÁSRA UTALÁSA HATÁROZZA MEG IGAZÁN 

MUNKÁSSÁGÁT.  ENNEK A KETTŐSÉGNEK KÖSZÖNHETŐ AZ ELKÉSZÜLT EREKLYETARTÓ EREJE IS.
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bi Szent Tamás-hegyen. Erre hivatkozva sikerült a 16. századból egy 
könyökcsont-darabot elkérni.  Uralkodása alatt VIII. Henrik újra fel-
vette a pert a szenttel szemben. Elítélte és bosszúból felégette sírját. 
Ezért is van ekkora jelentősége az esztergomi darabnak, hiszen ezen 
kívül csak pár darab létezik Angliában, ahová több száz év után térhe-
tett most vissza.

Kihívásnak tartottad egy ilyen kaliberű tárgy megtervezését?
Építészként maketteket ma is sokszor készítünk, így ebből a szem-
pontból a lépték nem volt újdonság. Ötvösként viszont igen. Ekkora 
méretű, fémből készített tárgyat még nem terveztem. A másik kihívás 
a titánnal való munka volt. Ugyan lehet hegeszteni, de annak nyoma 
marad vagy vetemedhet. Emiatt kellett sajátos rögzítési programot 
kialakítani a struktúrához.  Ami még különleges volt, hogy sok embert 
kellett magam köré szerveznem a munkához. Általában egyedül dol-
gozom, de a kivitelezéshez vízvágó, üveges, aranyozó és gravírozó 
együttműködésére is szükség volt. A tárgyhoz Bajusz Csaba készített 
egyedi dobozt a szállításhoz.

Említetted a titánt. Milyen más anyagokból, és hogyan épül fel a szerkezet?
Elképzeléseimben végül egy klasszikus ereklyetartó típus rajzolódott ki 
a talapzat, kapszula és glória hármasával. A súly miatt a titánnál nehe-
zebb anyagra volt szükség a talapzathoz, így két lemez közé helye-
zett, aranyozott nemesacél alkotja azt. Az alakja úgy lett kiképezve, 
hogy alulról a törzs titánlapjai beakaszthatók legyenek, keresztpál-
cák tarthassák e lapok távolságait és stiftekkel össze lehessen szorí-
tani őket. Tökéletesen stabil szerkezet jött így létre. A legértékesebb 
részhez, az aranyozott ezüst dupla kapszulához hasonló módon fűződ-
nek a lemezek. Volt, aki ebben a papok nyakára omló stóláját vizio-
nálta. A belső kapszulának a hátlapjába süllyed be a hitelesítő pecsét 
helye. Ezen a bemélyesztett kelyhen halad át egy tű, ami a belső kap-
szulát a külsőhöz rögzíti, így az ereklye csak a hitelesítő pecsét feltö-
résével érhető el. A befűzött üveglapon lévő kontúrokat homokfúvás-
sal bemarták, melybe 24 karátos arany festékkel vittem fel a mintát.

Hogyan rögzítetted a csontereklyét a kapszulába?
Befoglalásról vagy ragasztásról szó sem lehetett. Az ereklyét három 
fix tűre helyeztem rá, a menetes felső rögzítőt pedig rácsavartam 
azért, hogy az biztonságosan az alsókra szorítsa. Becket Tamást 
a legenda szerint négy tőrrel szúrták le, ezt jelképezi a négy tű. 

Építészként is dolgozol. Ebben a munkában felhasználtad ezt a fajta ter-
vezési gondolkodásmódot?
Diploma előtt Firenzében dolgoztam egy építészirodában. Olaszor-
szágban, főleg Benvenuto Cellini korában az építészet és az ötvös-
ség mestersége összemosódott. Itt kezdett el bennem motoszkálni 
milyen izgalmas is, ha a megtervezés után a tárgy minden részletét 
magam valósíthatom meg. A Budai Rajziskola ötvös tanfolyama után 
Milánóban tanultam ékszertervezést, azóta az építészet és ötvösség 
párhuzamosan része az életemnek. Megmozgatja az ember agyát az 
a léptékváltás, ami egy kis ékszer és egy teljesen más léptékű épület 
között váltakozik.  Mikor kis tárgyakat tervezek, jelen vannak az archi-
tektúrákból kölcsönzött metódusok, struktúrák, melyek egy kizárólag 
ötvösművészetet művelő esetében nem feltétlenül. Ez az ereklyetar-
tóban is megmutatkozott. Az említett szerkezeti felépítés olyan válasz 
volt a titán forrasztásának problematikájára, mely egy szigorú rend-
szert tükröző mérnöki konstrukciót eredményezett. 

Az esztergomi főkincstár innovatív módon újra a saját korának kvalitásá-
val kívánta bővíteni gyűjteményét. A jövőben folytatódhat ez az attitűd?
Nagyon szimpatikusnak találtam, hogy a kortárs vonalat erősítik. 
A titánt pontosan a modern mivolta miatt preferálták. A kanonok úr 
külön kiemelte, hogy támogatja ennek a fémnek fedetlen, tiszta meg-
jelenését. Mikor végigvezettek a főszékesegyházi kincstáron, sokat 
tanultam a korábbi ereklyetartók felépítéséről, s örömmel tudatosult 
bennem, hogy nem egy kincstári darabot építészek terveztek. Hogy 
lesz-e folytatása a kortárs vonalnak? Nem tudom, ez az ereklyetartó 
most mindenképpen újdonság a gyűjteményben.  
(Fotók: © Lenzsér-Mezei Kata)

 „a bemélyesztett 
kelyhen halad át egy tű, 
ami a belső kapszulát 
a külsőhöz rögzíti, így az 
ereklye csak a hitelesítő 
pecsét feltörésével 
érhető el.”

nem
nehez

.hu

Óvd a környezetet! További tippek: nemnehez.hu

Nem nehéz kihúzni a töltőt,

ha már nem használod!
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ÚJ IRODÁBAN A WABERER’S

KORTÖRTÉNET ÉS 
TEREMTÉS

Nagyjából az IT-szektor nemzetközi nagyjai-

nak főhadiszállásával érkeztünk meg a jobb 

híján kreatív irodáknak nevezett irodatípu-

sokhoz, ahol a napi, akár 12-14 órás, éjszaká-

ba nyúló munkavégzést a cégvezetés olyan 

munkaterekkel kompenzálta, melyek ese-

tében a belső kialakítás, enteriőri részletek, 

anyagok, vizuális kapriccsók olyan téri együt-

test eredményeznek, amik nem ritkán bizony-

talanná teszik, hogy hol ér véget a munka- és 

hol kezdődik a játék-/rekreációs tér.  

Transzparencia és 
elhatárolás a 30 fős 
irodában. A mennyezeti 
körlámpák kiosztását az 
ablaktengelyek 
határozták meg

A KÖZELMÚLTBAN HIRDETTÉK KI  
AZ ÉV IRODÁJA 2015 DÍJAZOTTJAINAK 
NÉVSORÁT. KÜLÖNDÍJAS A LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÓ, A WABERER’S 
IRODAKOMPLEXUMA LETT, MELYNEK 
TERVEZŐI CSAVARGA RÓZSA ÉS TÖRÖK 
SZABOLCS BENCE VOLTAK. 

Ez az IT-irodakoncepció persze pillanatok 
alatt „teret nyert” más üzletágak munkatere-
inél is, így a hagyományos, funkcióelv alap-
ján létrehozott irodákból mind kevesebbel 
találkozhatunk újságírói gyakorlatunk során, 
s ezen belül különösen szórványos a nem új 
építésű házban, kvalitatív anyaghasználattal 
létrehozott büró. 

A Waberer’s vezérigazgatói irodáit ezen 
ritka kivételek között tarthatjuk számon. 
Már a helyszínválasztás is tükrözi a vállalat 

minőség iránti elkötelezettségét és egyben 
a klasszikum iránti érzékenységét. Ugyan-
is a Kossuth téri épületek közül a Preisich 
Gábor és Vadász Mihály építészek által terve-
zett, 1937-ben átadott lakóház hatodik eme-
letén találhatóak az irodák, olyan építészeti 
foglalatban, ami a harmincas évek moderni-
tásának ma már ritkán látható értékeit hoz-
za: egyebek mellett, a lépcsőházban ma is 
láthatók egyedi, korabeli világítótestek, de 
mondhatnánk a márványfülkébe helyezett, 

Térbeli és vizuális egység: 

a vonaljáték ismétlődik a padlósz 

nyeg, a kőburkolat, az üvegfelületek 

rajzolatán. Üveggrafika: Szentgyör

gyi Szandra. A világító üvegfalak 

kivitelezését a SÁBALUX® végezte

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

MOLNÁR SZILVIA

CSAVARGA RÓZSA, 

TÖRÖK SZABOLCS BENCE

DARABOS GYÖRGY
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alumíniumráccsal lefedett radiátorteste-
ket is. A modernitás tervezői és kivitelezői 
az újszerű anyagok használatával, techno-
lógiai megoldásaikkal a harmincas-negy-
venes években olyan értékeket teremtettek, 
melyek még ma, az utókor tervezői és persze 
a használók számára is frissnek, időtlennek, 
követendőnek hatnak. 

A Waberer’s irodaterekben a nemes anya-
gok és alapmotívumok alkalmazása és ezek 
kifinomult házasítása (fa, króm, nagytáblás 
kőburkolatok, átvilágított ónixfal, opálüveg, 
kerek mennyezeti lámpák) e kor ihletésé-
ről tanúskodnak. A Kossuth téri épület in situ 
termékei, vagyis a modernitás anyagi tudá-
sa, természetesen a mai kor igényeivel, lehe-
tőségeivel, matériáival, technológiáival mint-
ha éppen a két háború közötti időszak tárgyi 
és építészeti kultúrájának időtlenségét hang-
súlyoznák úgy, hogy mindeközben új érték is 
megteremtődik. 

Még ma, a szinte korlátlan belsőépíté-
szeti lehetőségek idején (hiszen elképesz-
tő anyagválaszték és technológia áll a ter-
vezők rendelkezésére, vagyis „csak” anyagi 
korlátja lehet egy megrendelőnek) is kevés 
tervező képes a gyakorlatban bizonyíta-
ni, demonstrálni, hogy milyen az a belső téri 
kompozíció, ami nem újrateremti a moderni-
tást, hanem az adott kor lehetőségeivel meg-
idézi azt. E gondos tervezők egyike Csavarga 
Rózsa, aki minden munkájában, ahol az alap-
anyag megköveteli, végiglépdel a kortörté-
neten, de miközben visszafelé tekint, aköz-
ben tapasztalatait folyamatosan szintetizálja 
saját korunk esztétikai, anyagi, technológi-
ai és persze kényelmi elvárásaival. Ez történt 
ennél a munkájánál is, ahol a Török Szabolcs 
Bencével közös tervben a csúcstechnológi-
át is segítségül hívva az extrákat sem hagy-
ták ki: az egyedileg tervezett és legyártott 
hófehér irodabútorokon fölül például az iro-
daterek üveg térelválasztói, ajtói belső világí-
tásuk révén különböző fénnyel világíthatnak, 
a high-end audiovizuális megoldások gépi 
mozgatással pedig teljesen elrejthetők. 

A saroktérben csúcsvezetői iroda 

és tárgyaló bútorklasszikusokkal és 

képzőművészeti remekekkel, a képek 

megvilágítására professzionális 

múzeumtechnológiát használnak

Nemes anyagok és 
alapmotívumok alkalmazása 
és ezek ki�nomult házasítása

Bizonyára a következetesen végigvitt terv, 
a Market Építő Zrt. szakmailag kifogásta-
lan kivitelezői munkája egyaránt hozzájárult 
a bevezetőben említett díj odaítéléséhez.
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A ReCity Magazin által kidolgozott “Társszak-
mák együttműködése a fenntartható városért” 
c. 8 hetes műhelymunka fő célja az volt, hogy 
a részt vevő 25 felsőoktatásban tanuló �atal – 
építész, tájépítész, szociológus, természetvé-
delmi mérnök, környezeti kommunikáció sza-
kos hallgató – komplex képet kapjon a globális 
környezeti kihívásokról és az azokra adható – 
a gyakorlatban már létező – külföldi és hazai 
lokális megoldásokról. Megszerzett ismeretei-
ket azonnal kamatoztathatták is: az elhanyagolt, 
rossz közmegítélésű, de nagy potenciállal ren-
delkező fővárosi védett történeti kert – a Népli-
get fenntartható fejlesztése érdekében. 

A program során a különböző társszakmák 
képviselői csoportmunkában dolgoztak együtt, 
más-más fókuszpontok szem előtt tartásával. 
Ezek a sport és rekreáció; a zöldfelület megőrzé-
se, ökologikus hasznosítása; a gyermek- és csa-
ládbarát megoldások és a kulturált szórakozá-
si, kikapcsolódási lehetőségek voltak. A műhely 
végére 1-1 koncepciót alakított ki arra, hogyan 
lehetne vonzóvá tenni a Népligetet – első lépés-
ben a környéken élők számára. Kiemelt �gyel-
met fordítottak a költséghatékony, közösségek 
bevonására épülő megoldásokra (pl. közösségi 
kert, barkácsműhely, szabadtéri színpad/agóra 

kialakítása oktatási célra, állatsimogató, futó-
kör, tanösvény).

A javaslatcsomagot eljuttatták az illetékes 
fővárosi szerveknek és civil szervezeteknek, 
hogy ezáltal hívják fel a �gyelmet a Népliget-
ben rejlő, jelenleg kiaknázatlan lehetőségekre! 

Az összefoglaló tanulmány az alábbi lin-
ken érhető el: http://recity.hu/ilyen-lenne-a-
fenntarthato-nepliget/  (x)

MILYEN LEHET(NE) A NÉPLIGET? 

ReCity Kiadó Kft.
recity.hu
facebook.com/recitymagazin
1131 Budapest, Nővér utca 5. 2/1

Cégünk vállalja irodaépületek, csarnokok, társasházak, erőművek, villamosítását.

Elosztó-berendezések gyártását, telepítését.

Gyengeáramú rendszerek kiépítését.

Gépészeti rendszerek vezérléstechnikáját.

Kérjen árajánlatot munkatársainktól!

e-mail: info@centervill.net

3000 Hatvan, Pintér István utca 893/69. hrsz. • Tel.: 06 37 349 128 • Bolt tel.: 06 37 344 063
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ALPÁR IGNÁC KALAPJA
H&M ÜZLET A VÁCI1-BEN Szöveg MOLNÁR SZILVIA

A VASBETONSZERKEZET MEGJELENÉSE A MAGYARORSZÁGI 

ÉPÍTÉSZETBEN A 20. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIRE TEHETŐ.  

AZ ELSŐ ÖT VASBETON SZERKEZETŰ ÉPÜLET EGYIKE AZ EGYKORI 

PESTI HAZAI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR VÁCI UTCAI HÁZA, AMI 

19111915 KÖZÖTT ÉPÜLT FEL ALPÁR IGNÁC TERVEI ALAPJÁN.

E különleges építéstechnológiájú házat, mely 
egykor az értéktőzsdének is otthont adott, 
2007-2009 között, Christian Biecher-König 
Tamás-Wagner Péter közös munkája nyo-
mán megszületett engedélyezési terv men-
tén, 2008-2011 között renoválták. Példás 
szakmai együttműködésben és színvonalon 
zajlott a projekt, átadása óta pedig a műem-
léki épület kereskedelmi és szórakozta-
tó központként funkcionál. Századfordulós 
enteriőrjeit a fejlesztő Horizon Development, 
a DVM group tervező- és kivitelező teamjé-
vel közösen, idén tavaszi átadással gondolta 
újra (funkcióiban is), illetve modern terekkel 
egészíttette ki.

Jelenlegi bérlői között a H&M (a közpon-
ti irodája mellett) a legújabb, egyúttal legna-
gyobb magyarországi üzletét nyitotta meg 
az épületben: a férfi-, női- és gyermekruhá-
zat, Home és szépségápolási részleg, továb-
bá kibővített cipőrészleg is helyet kapott az 
5262 négyzetméter nettó területű, három-
szintes üzletben. 

A részben műemléki terekben megvaló-
sult enteriőrben harmonikus kapcsolat jött 
létre az eltérő világok, avagy az anyag-, fak-
túra- és dekórumgazdag eklektikus építé-
szeti örökség és a berendezés, a letisztult 
vonalú állványrendszerek, sztenderdek, áru-
bemutató-pultok skandináv jellege között. E 
két világ között mintha a folyamatosan válto-
zó, színpompás árucikkek jelentenék az örök 

Az első emeletet teljes egészében az üzlet foglalja el. 
Az átrium központi eleme a felső bériroda-szintektől 
optikai lehatárolást adó, áttört, lamellás álmennye-
zet. Ez egyaránt illeszkedik az üzlettér és az emeleti 
irodák szín- és formai világához 
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átalakulást, oldják a klasszikus részek ünne-
pélyességét, de „öltöztetik” a vásárlókat és 
a puritán üzletberendezést egyaránt. És van 
azért abban valami báj, hogy a feltehető-
en a befoglaló műemléki épület méltóságtel-
jes sarokbástyája miatt a régi világban „Alpár 
Ignác kalapja”-ként nevezett házban most 
éppen kalapokat is árulnak.  Az új „enteri-
őröltözet” külön rétegét képviseli a színhe-
lyes, energiatakarékos világítás (a Váci1-ben 
található üzletek kialakításakor és üzemel-
tetése folyamán is olyan új technológiákat 
használtak és használnak, amelyekkel csök-
kenthető a környezeti terhelés). S ha már 
rétegek: a fények nagyban járulnak hozzá, 
hogy az üzletbe betérők számára a műemlé-
ki terekben a nézelődésen túl a szemlélődés 
is fontoss lesz, így aztán a vásárlási élmény 
részévé válnak az árukínálat feltérképezé-
se mellett az épület belső téri rétegei. Miként 
egykor Budapest legendás „bevásárló-palo-
táiban” (Párisi Áruház, Corvin stb.), úgy most 
a Váci1-ben a nemes kő burkolatokra, ólmo-
zott ablakokra, az akantuszleveles konzo-
lokra, a helyben megőrződött aranyozott 
bronz fali lámpára is rácsodálkozik a vásárló 
a shoppingolás közben. (Fotó: © H&M)

Belsőépítészeti tervező:
H&M Interior designer csapata, Stockholm

H&M tervező munkatársak: 
Helen Singstedt Werner

H&M projekt menedzser:
Szabó Zsolt Sándor

Együttműködő építész tervező (kiviteli tervezés):  
Bánáti Béla (vezető tervező), Lénárt Szabolcs (pro-

jektvezető), Bárdi Emese, Korintus Gábor, >>  

>> Náray Katalin, Papp Aliz, Paunoch Renáta,  

Szécsi Ákos, Székely Ágnes, Vass Zoltán  

(Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft.)

Tervezés éve:
2015

Átadás éve:
2016

Teljes üzlet alapterület (nettó):
5262 m2

A steppelt leülők jó 

„közvetítők” az üde 

skandináv modern és 

a hagyományos 

hangulatok között
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KEVESEBB STRESSZ. TÖBB ÉLMÉNY.

Színes Tapasztalatok

Visszhang szabályzás

Magas újrahasznosított tartalom*

1 nap shopping terápia

15 bolt meglátogatva

100% szabadidő fókuszált
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www.armstrongalmennyezet.hu
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A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

H&M ÜZLET, VÁCI1



VISZLÁT 
HÉTKÖZNAPOK!

a Szigetet, némely alkotás pedig a szigetla-
kók együttműködésével válik majd teljesen 
befejezetté. Egyébként olyan pályaműve-
ket vártak a kiírók, amik illeszkednek a Szi-
get szellemiségéhez, látványosságuk mellett 
kifejezik az öko-tudatosságot és nem bal-
esetveszélyesek. A kedves vizuális rumlinak 
közös nevezője az egyediség, a megismé-
telhetetlenség. Persze idén is lesz központ-
ja „Alice Csodaországának”: az Art Zone-ban 
különféle játékos foglalkozásokat tartanak, 
de a különlegesebb installációk is a Zone-
ban kapnak majd helyet. A legizgalmasabb 
tervek, melyek közül csak itt és csak most 
az OCTOGON is bemutat néhányat, augusz-
tus 10. és 17. között kelnek életre a Szigeten, 
az artoÃreedom.blog.hu-n pedig részletesen 
megismerhetők a nyertes alkotások. 

Persze mások mellett az Editors, The 
Chemical Brothers, Tinie Tempah, Laidback 
Luke, BØRNS vagy éppen a Boy lesznek az 
idei Sziget fő attrakciói, de a zenén kívül 
más művészeti ágak fontos szerephez jut-
nak a Szigetköztársaságban, avagy ismét 
Sziget Art of Freedom és megint látványos 
alkotások várják a szigetlakókat és sziget-
látogatókat! Miről is van szó? A Sziget Fesz-
tivál a fennállása óta harmadik alkalom-
mal írt ki pályázatot Art Of Freedom címmel, 
a szervezők célja az volt, hogy a fesztivál 
helyszínének legkülönbözőbb – akár legvá-
ratlanabb! – pontjain érdekes, mókás, elgon-
dolkoztató, óriási, meghökkentő, lenyűgöző 
stb. alkotások lepjék el a Szigetet. A pályá-
zatra idén kétszáznál is több pályamunka 
érkezett a világ legkülönbözőbb pontjairól, 
alkotóik lelkes „amatőrök”, profik, és van-
nak visszatérő kreátorok is. Olyan sok pálya-
mű érkezett be, hogy még a válogatás után 
is legalább száz installáció fogja díszíteni 
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
info@dualglass.hu
www.dualglass.hu
70/398-4845

Edzett üvegfalak, 
keret nélküli nyíló 
és tolóajtók, 
egyedi méretű 
zuhanykabinok, 
üvegkorlátok és járható
üvegfelületek

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, 
Aurora, La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár

A vállalatnál zajló gyártási, tervezési és fej-

lesztési folyamatok szinte mindent maguk-

ban foglalnak, ami a fémmegmunkáláshoz 

kötődik, kezdve a csavaroktól egészen a több 

tonnás munkadarabokig: acélszerkezetek és 

gépvázak, vízi és hőerőművek turbinái, zsi-

lipjei és egyéb részegségei, ipari robotok és 

célgépek, speciális atomerőműi berendezé-

sek, nukleáris hulladéktárolók, nagy űrtar-

talmú folyadéktároló és nyomástartó edé-

nyek, hídelemek és adótornyok, hőcserélők, 

csőrendszerek és kazánok, ipari csővezeté-

kek, hulladék átalakító berendezések, spe-

ciális hulladéktárolók, precíziós termékek, 

műanyaghulladék átalakító berendezések.

P I N T É R  M Ű V E K 

6237 Kecel, Rákóczi F. u 171/2–177.

Tel.: (+36-78) 420 199, (+36-78) 420 570 

Fax: (+36-78) 420 600

E-mail: info@pintermuvek.hu

Web: www.pintermuvek.hu

Kapcsolódó cikk: cím, xx. oldal

 alapítva 1987

www.jankoablak.hu

BROAD SYSTEM

Janko_CROSS
,

Janko_big,

BROAD SYSTEM

Janko_Janko_Janko big,Janko,Janko

www.jankoablak.hu

n e o l i t i k u m

Homlokzati szerelt 

burkolatok kivitelezője
K E R L I T E

n e o l i t i k u m  k f t. 
mobil: (+36-30) 623 0799
e-mail: neo@neolitikum.hu
web: www.neolitikum.hu



BELSŐÉPÍTÉSZETI ÜVEGTERMÉKEK KIVITELEZÉSE
S Á B A L U X P R O JE C T K F T.
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8.
Tel.: (+36-30) 946 2913
Fax: (+36-22) 300 374
E-mail: sabalux@sabalux.com
Web: www.sabalux.com
77. old.

BÚTOR
V I T R A B Ú T OR OK M A G YA R OR S Z Á G I  F OR G A L M A Z Ó J A – D O W OR K K F T.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
Tel.: (+36-1) 489 3860
Mobil: (+36-30) 248 2342
Fax: (+36-1) 212 8339 
E-mail: dowork@dowork.hu
Web: www.dowork.hu
75. old.

EGYEDI ÜVEGEZÉSI MUNKÁLATOK
DU A L GL A S S K F T.  
2243 Kóka, Nagykátai út 133.
Tel.: (+36-20) 211 5151
Web: www.dualglass.hu
90. old.

FÉMMEGMUNKÁLÁS
P IN T É R MŰ V E K- P IN T É R C S A B A E V
1H-6327 Kecel, Rákóczi F. u. 171/2-177.
Tel: (36-78) 420-199, (36-78) 420-400
Fax: (36-78) 420-600
E-mail: info@pintermuvek.hu, pintermuvek@pintermuvek.hu
Web: www.pintermuvek.hu
91. old.

GENERÁLKIVITELEZÉS
 M A R K E T É P Í T Ő Z R T.
1037 Budapest, Bojtár u. 53.
Tel.: (+36-1) 279 2727,
Fax: (+36-1) 466 4827
E-mail: marketiroda@market.hu
Web: www.market.hu
76-79, 80. old. 

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
F I T- OU T Z R T.
11038 Budapest, Révész utca 25.
Tel.: (+36-1) 705 8773
Fax: (+36-1) 705 8776
E-mail: info@�tout.hu
Web: www.�tout.hu
1. old.

GENERÁLKIVITELEZŐ
B B U IL D & T R A DE K F T.
21172 Budapest, Cinkotai út 49.
Tel.: (+36-1) 258 5302
Fax: (+36-1) 257 3576
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Web: www.bbuildtrade.hu
B4

GYÁRTÓ, ÁLMENNYEZET
A R M S T R ONG B U IL D ING P R ODUC T S B .V.  K E R E S K E DE L MI K É P V I S E L E T
1139 Budapest, Váci út 99.
Telefon: (+36-30) 455 6655
E-mail: bnagy@armstrongcellings.com
Web: www.armstrong.co.hu
85. old.

HOMLOKZATI BURKOLAT KIVITELEZÉS 
NE OL I T IK UM K F T.
6422 Tompa, Kossuth utca 23.
Tel.: (+36-30) 623 0799
E-mail: neo@neolitikum.hu
Web: www.neolitikum.hu
91. old. 

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
J A NKÓ FA IPA R I  É S K E R E S K E DE L MI K F T.
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
Tel.: (+36-30) 561 2841
Fax: (+36-73) 510 286
E-mail: jankopeter@jankok�.hu
Web: www.jankok�.hu
91. old.

INGATLANFEJLESZTÉS
P R OP E R T Y M A R K E T K F T.
1037 Budapest, Bojtár u. 53.
Telefon: +36 21 221 0081
info@propertymarket.hu
Weboldal cím: www.propertymarket.hu
69. old.

MAGASÉPÍTÉSI SZIGETELŐANYAGOK ÉS HOMLOKZATI RENDSZEREK, 
ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZIGETELÉSEK, 
SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK FORGALMAZÁSA
L A MB D A S Y S T E ME K F T.  
H-1106 Budapest, Akna u. 2-4.
Tel: (+36-1) 433 0500
Fax: (+36-1) 888 7150
E-mail: lambda@lambda.hu
Web: www.lambda.hu
45. old. 

MAGAZIN
R E C I T Y K I A D Ó K F T.
Székhely: 1131 Budapest, Nővér utca 5. 2/1
Tel.: (+36-30) 343 5394
E-mail: szerkesztoseg@recity.hu
Web: www.recity.hu
81. old.

MŰSZAKI TERVEZÉS, ÉPÍTŐELEMEK GYÁRTÁSA, KIVITELEZÉS
K É S Z H OL D ING Z R T.
1095 Budapest, Mester utca 87.
Tel.: (+36-76) 515 200
Fax: (+36-76) 801 510
web: www.kesz.hu
60-65. old.

NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTÁS ÉS BEÉPÍTÉS
INNO VA A B L A K T E C HNIK A K F T.
Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 52/B.
Tel.: (+36-72) 511 318
Fax: (+36-72) 511317
E-mail: info@innova-ablak.hu
Web: www.innova-ablak.hu
45. old.

PROJEKT-MENEDZSMENT, VÁROSFEJLESZTÉS, BERUHÁZÁS
P É C S I  VÁ R O S F E JL E S Z T É S I  NONP R OF I T Z R T.
7621 Pécs, Mária u. 9.
Tel.: (+36-72) 514 801
Fax: (+36-72) 514 810
E-mail: varosfejlesztes@pvfzrt.hu 
Web: www.pvfzrt.hu
46-49., B4 

TETŐTÉRI ABLAKOK GYÁRTÁSA
V E L U X M A G YA R OR S Z Á G K F T.
H-1031 Budapest, Zsó�a utca 1-3.
Tel.: (+36-1) 436 0601
Fax: (+36-1) 436 0605
E-mail: velux-h@velux.com
Web: www.velux.hu
11. old.

VEGYES TERMÉKKÖRŰ KERESKEDELEM
K E R T T R A DE K F T.
2336 Dunavarsány-Erőspuszta, Ipari park
Telefon: (+36-24) 534 060
Fax: (+36-24) 534 081
E-mail: muanyag@kerttrade.hu
Web: www.muanyag.hu 
B2

VILÁGÍTÁSTECHNIKA
DE LTA L IGH T,  S IME S T E R MÉ K E K M A G YA R OR S Z Á G I  F OR G A L M A Z Ó J A 
– B E L IGH T K F T.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
Tel.: (+36-1) 438 0748
Fax: (+36-1) 325 6266 
E-mail: belight@belight.hu 
Web: www.belight.hu
86. old.

VILLAMOSIPARI TEVÉKENYSÉG
C E N T E R V IL L K F T.
3000 Hatvan, Pintér István u. 893/69 hrsz.
Telefon: (+36-37) 349 128
Fax: (+36-37) 541 482
Email: info@centervill.net
Web: www.centervill.net
81. old. 

H OL C IM HUN G Á R I A O T T H ON A L A P Í T VÁ N Y
www.holcimotthon.hu

O C T O G ON ONL INE
www.octogon.hu




