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„Az építészek politikusok” – jelentette ki a XX. Chilei Építészeti Biennálén Andrés Jaque spanyol építész. A gondolatot – amit azt hiszem, idehaza
az építészek többsége kikérne magának – aztán kifejti, és erre érdemes odafigyelni: Az építészet eszközei, az általa formált épület, közterek, belsõ
terek politikai értelemben is hatással vannak a mindennapi életre, az emberekre, a társadalomra. Meghatározzák, bizonyos helyeken, helyzetek-
ben mi lehet és mi nem. Persze ennek az építészek sokszor nincsenek tudatában, fõleg nem politikai hatásuknak, de ettõl még van hatása az akti-
vitásuknak. Az építészet három eszközzel dolgozik – mondja Jaque – a tervezéssel, a kutatással, és egyfajta politikai aktivitással. Nem tüntetésre
és direkt politizálásra kell gondolni, hanem a világ formálására, annak a világnak a formálására, amelyben mindannyian élünk. Erre pedig nagyon
is törekszik az építészet.
Ebben a lapszámban az építészet által legnagyobb mértékben formált környezet, a város alakítását vizsgáljuk. Mi hoz létre városias környezetet?
Mi alkotja és tartja meg a város arculatát? Hogyan hatnak a városi épületek a város polgáraira? Nem urbanisztikai, hanem építészeti eszközökkel,
vagyis ahogy Jaque mondaná: az építészet politikai szerepét – vagy várospolitikai szerepét. Talán a konkrét példák jobban elmondják, mirõl is van
szó.
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A lehetõ legtöbb irányból érkezõ természetes fény,

valamint a kül- és beltér harmonikus összekapcsolá-

sa volt a leghangsúlyosabb szempont a téglaburko-

latú homlokzatairól, tiszta skandináv dizájn iránti

elkötelezettségérõl, valamint lapos- és magastetõk

kombinálásával létrehozott különleges téralkotása-

iról ismert KFS Építésziroda legújabb épületénél.

A kis dániai falu szélén található lejtõs telek
adottságaihoz igazodó, tájba simuló lapos-
tetõs épület téglahomlokzatával, sötét keretû
ablakaival és ajtóival a nyugodt skandináv
modernizmus igazi letéteményese. Tömegala-
kítása is egyszerû, kompakt, az utca felõli
homlokzatot síkjából kissé visszaugratott rész
teszi érdekesebbé, mely védelmet nyújt a be-
járatnak, garázskapunak, és egyúttal keretbe
is foglalja azokat.

A viszonylag nagyméretû családi ház tulaj-
donosai olyan épületrõl álmodtak, amelyben
a kiváló energetikai tulajdonságok és az elvo-
nulásra alkalmas terek kapnak fõszerepet.
Ezért a mintegy 180 m2-es alapterülettel ren-
delkezõ épület az utca felõl szolid, rejtõzkö-
dõ, a lakótér egyedül a hátsó udvar irányába
fordul nagyméretû nyílászáróival a világ felé,
kapcsolatot teremtve a közös terek és a tóra
nézõ visszafogott teraszok között – a végered-

mény mégis egy napfényben gazdag lakóépü-
let lett.

Alaprajzi kialakítása funkcionális, egyetlen
tengelyre felfûzött térsor kibontása, amely a
bejárattól hosszú folyosón keresztül vezet a
közös helyiségekbe; ezek L-alakú elrendezése
pedig praktikusan osztja meg a nappali, vala-

mint a konyha és étkezõ terét. A mély, vagy
homlokzati kapcsolattal nem rendelkezõ te-
rek, mint a folyosó, a konyha és a mosogató-
fülke bevilágítását VELUX felülvilágítókkal ol-
dották meg, amelyek tiszta formavilága har-
monizál a belsõ terekkel, esõérzékelõvel is el-
látott automatikája pedig egyszerre nyújt ké-

nyelmes használatot és árasztja el természetes
fénnyel az ablaktalan helyiségeket.

Az épület legnagyobb értéke a külsõ és bel-
sõ környezet egysége – mondta Frederik
Hjardemaal építész, aki a nagy belmagasság-
gal elegánssá, míg számos apró részlettel –
mint az akusztikai mennyezet – otthonossá
tett, áttekinthetõ tereket hozott létre. A beltér
harmóniáját a nagytáblás kõburkolatok, a me-
legséget sugárzó sötét fapadlók és a fehér fa-
lak teremtik meg. Inge Kollerup, a ház belsõ-
építésze szerint az épület legkarakteresebb
eleme a napfénnyel való telítettsége, így a
belsõ tér kialakítását úgy tervezte meg, hogy
a felülvilágítók által besugárzott fény egyenle-
tes elosztását is elõsegítse.

A ház tervezése során kiemelt szempont
volt a fenntarthatóság: a tetõn elhelyezett
napelemek és a megfelelõ hõszigetelés kiala-
kítása is hozzájárult ahhoz, hogy az épület
megkapja az aktívház minõsítést, a napfény
szerepének erõsítésével pedig minimalizálták
a fenntartási költségeket. Ehhez olyan, kiváló
minõségû nyílászárókra volt szükség, amelyek
hõátbocsátási és fényáteresztõ képessége is ki-
emelkedõ. A KFS-Boligbyg Építésziroda a
VELUX tetõtéri ablakok mellett döntött, mert,
mint mondták, ezek széles választéka és a
skandináv dizájnhoz való illeszkedése segítet-
te leginkább a kettõs cél elérését: a napfény
szerepének hangsúlyozását, valamint az ener-
giafelhasználás optimalizálását.

Napfényes magánszféra

1
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Minden építkezõ család álma, hogy jövendõ otthonuk kompromisszu-
mok nélkül elégítse ki felmerülõ igényeiket; mindezt – az intimitást, a
világos, nyugodt élettereket és a gazdaságos mûködtetést – pedig a KFS
munkatársai példamutató minõségben váltották valóra.

VELUX Magyarország Kft., Budapest (x)

[1] A kis dániai falu szélén található lapostetõs épület tömegalakítása egyszerû, kompakt; az utca felõli

homlokzatot síkjából kissé visszaugratott rész teszi érdekesebbé

[2] A lakótér csak a hátsó udvar irányába fordul nagyméretû nyílászáróival a világ felé

[3] A homlokzati kapcsolattal nem rendelkezõ terek bevilágítását VELUX felülvilágítókkal oldották

meg

[4] Alaprajzi kialakítása funkcionális, egyetlen tengelyre felfûzött térsor kibontása, amely a bejárattól

hosszú folyosón keresztül vezet a közös helyiségekbe

[5] Az épület legkarakteresebb eleme a napfénnyel való telítettsége

3 4

5
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26 országból 325 épülettel vettek részt európai és

kínai építészek a Baumit Life Challenge építészeti

versenyen, melyet családi ház, társasház, középü-

let, energetikai és mûemlék-felújítás, valamint spe-

ciális struktúra kategóriában hirdetettek meg kate-

góriánként 6 600 eurós díjért, valamint 9 900 euró-

val járó fõdíjért.

Családi ház kategóriában egy szlovéniai épü-
let nyert. A Vrheben épült ház a szlovén népi
építészet stílusjegyeit követi. Fantázianeve, a
„szénaszárító” is erre utal. Építész: Styria
Arhitektura. [1] 

A társasház kategória díját a szintén szlovén
Trplan Arhitekti kapta az idõsek számára,
Izolában épült társasházával. A két lakóház-
ból álló együttes szándékosan nem különbö-
zik a mai társasházaktól, az építészek így fe-
jezték ki azt, hogy nincs különbség a fiatalko-
ri és az idõskori lakhatás között. Építész:
Gu ic Trplan Arhitekti. [2] 

A Ceské Budejovice-i Dél-Csehországi Egye-
tem hallgatói klubjának épülete nyerte el a
középület kategória díját. A parkban álló, egy-
szerû formájú, nyitott kialakítású klubépület
harmonizál a környezõ pavilonokkal. Építész:
Atelier Dvorák Architekti. [3] 

A müncheni Paulaner Sörfõzde felújított épü-
lete nyerte a mûemlék kategória díját. Az
épületegyüttes a második világháborúban
bombatalálatot kapott, felújítása csak részle-
gesen történt meg. Az ohlmüllerstrassei épü-
let rekonstrukciója 2017-ben készült el, a
megmentésre már nem alkalmas épületrész
helyén az eredetivel harmonizáló, modern bõ-
vítés készült. Építész: Hierl Architekten BDA
DWB. [4] 

A madridi Torre 30 irodaház kapta az energe-
tikai felújításért járó kategóriadíjat. A projekt

keretében egy fõútvonal mellett épült, mára
korszerûtlenné vált betonmonstrum született

T E R M É K E K

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / j ú l i u s / a u g u s z t u s6

A Baumit Life Challenge nemzetközi építészeti verseny díjazott épületei
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újjá. A hõszigetelt, színes homlokzatot perforált fémlemezzel építették
körbe. Építész: Ruiz Barbarin Arquitectos. [5] 

Egy, az ausztriai Badenben épült vagány és egyedülálló lakóház nyerte
a speciális struktúra díjat. A felsõ szint erõteljes zöld vakolata Baumit
CreativTop modellezõ vékonyvakolatból készült. Durva barázdái a kert-
ben álló vén diófa kérgét imitálják. Építész: Caramel Architekten, kivi-
telezõ a Sperhansl Bau és Ionescu Octavian. [6] 

Barcelona új városrészében lakóházakból, közösségi és egészségköz-
pontból álló, idõseknek épült komplexum kapta a Baumit Life Challen-
ge 9 900 eurós fõdíját. Építész: Ute Bonell I Gil & Peris + Toral. [7] 
A verseny döntõjébe, a középület kategória elsõ hat jelöltje közé Magyar-
országról az Archikon építésziroda által tervezett budapesti Meséskert
óvoda jutott be.

A pályázat teljes anyaga a lifechallenge.baumit.com honlapon tekint-
hetõ meg.

Baumit Kft., Dorog

6

7

metszet 2018-4.qxd  8/14/2018  3:03 PM  Page 7



új
kiadás!

új
kiadás!

metszet 2018-4.qxd  8/14/2018  3:03 PM  Page 8



Akkor: 

A hetvenes évek végén a néprajzkutató
Bánszky Pál nevéhez köthetõ az ötlet, hogy
létrejöjjön Kecskeméten egy múzeum népi
gyermekjátékok bemutatására és múzeumi
gyermekfoglalkoztatásra. Mivel a játékmúze-
um egyik hivatal tervében sem szerepelt, az
építéshez szükséges pénz megszerzése is a fel-
adatok közé tartozott. Az épület egyik legna-
gyobb eredménye ezért maga a megvalósulá-
sa, azaz, hogy bármilyen beruházói szándék
nélkül elõállt a szükséges keret a korban erõ-
sen alulfinanszírozott alföldi mezõvárosban.
Az új épület helyszínére Kerényi Józseftõl kér-
tek javaslatot. Az építész a korábbi munkáját
és gondolatát folytatva a Bánó Ház (Naiv Mû-
vészeti Múzeum) szomszédságában lévõ óvo-
da életteli udvarát választotta. Neki köszön-
hetõ, hogy a földszintes mezõvárosi épület és
a nyolcemeletes sávház közti szigeten így a
település meglévõ struktúráját követõ, aktív
téregyüttes jöhetett létre egy „halott” múze-
um helyett. 
Az alkotó a beépítésnél figyelmet fordított az
Alföldön különösen nagy értéknek számító,
már kialakult növényzetre. A geodéták a kitû-
zés során szinte centizgették az épület helyét,
hogy minden facsemete megmaradhasson. A
térkoncepció egy földszinti játszótérrõl és egy
galériás múzeumi kiállításról szólt. Ennek
megfelelõen az épület térstruktúrája egy cent-
rális térbõl indult ki, eköré rendezõdtek a to-
vábbi funkciók. Az építész tervei szerint a
gyerekek szabadon bebarangolhatták az épü-
letet, és a vertikálisan megosztott funkciónak
köszönhetõen szeparálódtak a csak múzeu-
mot látogató közönségtõl. Akkoriban nemigen
volt még minta hasonló épületre, így az elsõ
tervváltozat elõkép nélkül, hivatalos megbízás
hiányában az alkotó kreativitásában bízva ké-
szült el. 

Most: 

A múzeum a kisebb-nagyobb beavatkozások
ellenére is õrzi eredeti karakterét. Az épület
anyaghasználatában és színvilágában ma is a
helyre jellemzõ puritánságot képviseli, fehérre
meszelt vakolt felületei és barnára festett fa-
szerkezetei a népi építészetet idézik. Kerényi
József építészeti eszköztárát figyelembe véve
a Játékházon érezhetõ a hellyel való párbe-
széd, és a korban nemzetközi szinten felfe-
dezhetõ regionalista törekvések is. A formavi-
lágát érintõ korabeli posztmodern kritikák a
jelenben is kérdéseket vethetnek fel. Ezzel
összefüggésben az alkotó szemlélete szerint
az épület építészeti értékeit nem csak esztéti-
kai formálásában kell keresni – errõl így vall:
„Ha gyerekekkel telik meg vagy egy fantaszti-
kus papírsárkány-kiállításnak ad otthont a
központi dühöngõ-játéktér, vagy ha ott járva
csendben elmerülten alkotó gyerekekre cso-
dálkozhatok rá, akkor megszépül, sõt szá-
momra ilyenkor még szép is ez a ház.”
Kerényi József alapkoncepcióját igazolja, hogy
a ház központi magját ma is a körterem adja.
A tér centrális struktúrája egységbe szervezi a
használókat és látogatókat, létrehozza a tér
közösségteremtõ hangulatát. Minden mozgás
befogadó centruma ez. A jól funkcionáló tér-
együttesnek köszönhetõen, az épület máig az
egyik legaktívabb múzeum Kecskeméten, a
ház egyedisége ezért kulturális jelentõségében
is áll. 
A háború utáni idõszakban a kultúrpolitika
vállalásának köszönhetõen sok intézmény
született, azonban kevés maradt fenn napjain-
kig. A játékmúzeum belsõ térszervezése és
környezeti adottságai azonban lehetõvé tet-
ték, hogy az Észak-Európából induló múzeu-
mi, közmûvelõdési mozgalom ne csak megva-
lósuljon, de máig mûködõképes legyen Kecs-
keméten.  

Mai szemmel
Szórakaténusz Játékmúzeum, Kecskemét (1979–1982)

Építész: Kerényi József (1939–2016) 

Szöveg és fotó: Juhász Ágnes

Rajz: Lechner Tudásközpont – Kerényi József hagyatéka alapján
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Szauna a jégen

A képeken látható „objektum”
egy hellyel-közzel szakmabeliek
által kitalált és megépített low-
budget szauna. A felvetés egy-
szerû vágyon alapszik: a
„merülõmedence” lehetõleg élõ-
víz legyen. A szigorú kontextus-
beli adottságok nagyban meg-
határozták az építmény esztéti-
káját, mûködését és telepítését
is. Mindezek okán szép, ámde
hanyag anyagokból, hordozható
kivitelben, mindössze százöt-
venezer forintból épült. A no-
mádság iránti vonzalom a köny-
nyû szállítás mellett az össze-
szerelési metódust is megköve-
telte, így a szauna valamennyi
praktikus elvárásnak egyaránt
megfelel. Összességében egy
olyan szerkezeti és pénzügyi
konstrukcióról van szó, amely
bárki számára könnyen elérhetõ
és kivitelezhetõ, akinek kellõen
absztrakt vágya van arra, hogy
egy adott pillanatban, egy adott
helyen egy kicsivel jobb kedve
legyen. Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a szauna ne egy sötét
pincébe vagy zárt térbe kerül-
jön, hiszen a legüdítõbb érzés a
hideg levegõre kilépni, vagy be-
ugrani egy fagyos tóba – akár a
Balatonba.

Építõk, tervezõk, szövegelõk:

Szabó Péter – építõmérnök,
Szõke Gergely – grafikus, art
director
Fotó: Halász Dániel
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Rovatszerkesztõ: Wesselényi-Garay Andor; javaslatokat várja a wga418@gmail.com címen
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Üde színfolt a Váci úton a GTC Magyarország nemrégi-
ben megnyitott irodaháza – szólhatna a frappáns szalag-
cím, de az épületegyüttes szembetûnõen nem színes, és
erre a névválasztás is rájátszik: White House, azaz „Fe-
hér Ház”. A fehéret ablakok és függönyfalak formájában
egészíti ki a fekete, és a fekete-fehér megjelenés jó kap-
csolódási pont a régi és az új épületrész között. A színek
visszafogottságán túl a homlokzatok szigorú rendje, az
épületben végigkövethetõ következetes szerkesztés, a ré-

gi és új épületrész közötti kapcsolat kidolgozottsága és a
környezettudatos építés szempontjainak magas szintû fi-
gyelembe vétele is kiemeli a White House épületét a Vá-
ci úti irodaházak sorából. 

A tervezõ Tima Zoltán (Közti) és a beruházó GTC
kapcsolata sok évre tekint vissza. Együttmûködésüknek
köszönhetõ a Sasad Resort lakópark Budaörs szélén
2009-ben, a 2003-as Riverside Apartmanház és a 2007-
es Riverloft Irodaház a XIII. kerületben, továbbá a 2010-

T É M A

A Váci úttól távolabbi épületsarok

felõl – fehér kocka

KIZÖLDÜLT A FEHÉR HÁZ

GTC White House a Váci úton

É p í t é s z :  

T i m a  Z o l t á n
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A Váci útról szemlélve – nem nyom-

ja el az új épülettömeg a régit

A keresztmetszeten látszik a belsõ

udvari függönyfalak szerkesztése,

és az új épülettömeg lejtése
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ben átadott, 18 000 m2 alapterületû GTC Metro Iroda-
ház. [1]

Mindezek fényében a telek 2006-os megvásárlásakor
magától értetõdõ volt, hogy Tima Zoltánt kérték fel a

tervek elkészítésére. Az engedélyezési terveket követõen
kiviteli tervi szinten kidolgozták az irodaház terveit.
Ugyan már ekkor felmerült a felvonógyár megtartása, ez
még csupán az utcai homlokzatok felújítására szorítko-

M E T S Z E T
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Értékteremtés a magyar ingatlanpiacon  

A GTC White House a Váci úti irodafolyosón található egykori felvonógyár területén épült. A 2016 júniusában elindított

projekt eredményeként a klasszikus múlt és az innovatív jövõ együttélésén alapuló, különleges, egyedülálló atmoszférá-

val rendelkezõ épület született, amely már most igen népszerû a bérlõk körében. Az irodakomplexumban az eredeti,

mára teljesen felújított, 100 éves Schlick-féle felvonógyár 2 000 m2-es loft irodarésze kapcsolódik az új, 19 500 m2-es pré-

mium kategóriás irodaépülethez.  Az irodaház mindössze néhány percre található két metróállomástól és az 1-es villa-

mos megállójától, a saját garázsában pedig közel 300 parkolóhelyet, elektromos autótöltõt, autómosót, több száz kerék-

párnak tárolót és zuhanyzót biztosít a bérlõk számára, akiknek kényelmét ezen felül a feltöltõdést segítõ közösségi te-

rek, konferenciaterem, posta, étterem és kávézó is szolgálja.

A GTC White House irodáinak jelentõs része már bérlõre talált. Elsõként a BlackRock, a világ egyik legnagyobb vagyon-

kezelõje döntött úgy, hogy a GTC White House irodaházában rendezi be új innovációs és technológiai központját. A cég

2018 júliusában költözött  Magyarországra. 

A GTC az új irodaterület további két emeletének üres irodáira is világszínvonalú bérlõkkel folytat komoly tárgyaláso-

kat –, a tervek szerint 2018 harmadik negyedévére az épület 100%-át kiadják.

A nemrégiben befejezett irodaház mellett a GTC Hungary két másik, folyamatban lévõ irodaházprojekttel is rendelke-

zik –, mindkettõ a fõváros XIII. kerületének új üzleti negyedében található. A tervek szerint a Twist – Budapest City

Tower egy 23 emeletes toronyépület lesz 37 000 m2 bérelhetõ irodaterülettel, a Pillar pedig hét emeleten 29 000 m2 iro-

dát kínál majd. 

A 2000-ben alapított GTC Magyarország a varsói Globe Trade Centre S.A. tagja és a hazai ingatlanpiac egyik meghatáro-

zó szereplõje. A társaság korábban négy nagy irodaberuházást hajtott végre Budapesten, összesen mintegy 141.000 m2

bruttó bérbe adható területtel. Három jelentõs lakóingatlan-projektjük során 900 lakást építettek. A GTC Hungary több

prémiumkategóriás ingatlant kezel tulajdonosként, köztük a város legmagasabb irodaépületét, a Duna Towert és Buda-

pest legnagyobb irodaházát, a Center Point Irodaházat, valamint a GTC Metro és a Spirál irodakomplexumokat.

(GTC Magyarország)

Az összekötõ promenád üvegtetõje

és az abból kibukkanó épület-

tömegek
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zott. Különbözõ weboldalakon, korabeli híradásokban
vagy kiadó irodahelyiségeket hirdetõ felületeken még
ma is találkozhatunk a 2007-es verzió látványtervével,
[2] amely a külsõ tekintetében egyáltalán nem hasonlít
a mai, megépült állapotra. Ez a változat a századfordu-
lós épületet úgyszólván bekebelezte, csak a Váci útra és
a Dunyov István utcára nézõ homlokzatok megtartásával
számolt a tíz éve még kedvelt fászádizmus formájában.
Nem csak az épület tömegének érzékeltetésérõl mondott
le ez a tervváltozat, de a földszint + 6 emeletes új épü-
let a régi épület homlokzatmagassága fölé is kinyúlt vol-
na. 

A gazdasági válság közepette a kivitelezés végül nem
kezdõdhetett meg, az engedélyt kapott terveket félretet-
ték, és amikor 2015-ben ismét elkezdtek a területtel fog-
lalkozni, egy sor új szempont vetõdött fel, amelyek miatt

a beruházó és a tervezõ új tervek elkészítése mellett
döntött. A zöld építési szempontokat értékelõ amerikai
LEED minõsítési rendszer [3] például mára alapvetõ
fontosságú lett az irodaházak tervezésénél, így nem is
volt kérdés, hogy az épület az energiatudatosság szelle-
mében készüljön – már tervfázisban elnyerve a LEED
Gold elõminõsítést. 

A meglévõ épület is felértékelõdött az évek során. A
Váci út az elmúlt évtizedek során a szemünk láttára ala-
kult át ipari zónából a fõváros kiemelten fontos irodafo-
lyosójává, amely igen népszerû és keresett a külföldi
bérlõk körében is. Az egykori városszéli iparterület,
amely a 19. században alakult ki a Budapest és Vác kö-
zötti vasútvonal, illetve a Kálvin tér és Újpest közötti ló-
vasút adta kedvezõ körülmények hatására, [4] fokozato-
san, telekrõl telekre tûnik el, a múlt századi és század-

15

M E T S Z E T

A belsõben máris megjelent a zöld,

a hossztengelyt adó közlekedõsáv

mentén
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fordulós ipari építészet számos emléke semmisül meg
nyomtalanul, és adja át a helyet a rendkívül heterogén,
párbeszédet, illeszkedést gyakran nem is keresõ irodahá-
zak sokaságának. Épültek természetesen értékes, em-
lítésre méltó mûvek is a Váci úti irodafolyosón, mint a
szintén GTC-s Center Point I-II., a Váci Greens épületei,
illetve a Nordic Light irodaháza. [5] irodaháza. Megdöb-
bentõ adat, hogy csak 1990 és 1995 között 65 ipari vál-
lalat szûnt meg a környéken. [6] Egy idõ után a kerület
rendezési tervét is úgy alakították, hogy az irodaházak
építését támogassa, segítse elõ. [7] Eljött az a pont, ami-
korra már oly kevés maradt meg a korábbi beépítésbõl,
hogy az érdekessé és megõrzendõvé vált. Az egykori fel-
vonógyár épülete ebbõl a szempontból szerencsés hely-
zetben volt: a tervezett beruházás léptékéhez képest
olyan méretekkel rendelkezett, hogy a kész épületegyüt-
tesben az új épületrész körülöleli a régit ahelyett, hogy
elnyomná. 

A Váci útra nézõ homlokzaton lévõ fõbejáratot a régi
és új épülettömeg közötti összekötõ elemben helyezték
el, amely a teljes telekmélységig elér. A legtöbb funkciót
erre a közlekedési vonalra fûzték fel: innen érhetõ el a
földszinti konferenciaterem, étterem, kávézó, az üvegte-
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Miért tartom figyelemre méltónak a Váci út 47. alatt megépült irodaház-együttest?

– mert a történeti elõzményként még a telken álló Schlick-féle üzemépületet megtartotta, a

beépítési koncepció szerves részeként beépítette az épületegyüttesbe, vállalva ezzel a meg-

rendelõi, mûszaki, funkcionális konfliktusokat, de összességében a projekt számára sokat nyer-

ve, és különleges belsõ tereket, közbensõ térrészeket létrehozva;

– mert végre egy olyan épületegyüttes jött létre, ahol a homlokzatokon nem a kifelé mutatott

„A” oldal és a befelé látszó „B” oldal egyenlõtlen küzdelmét látjuk: itt körben ugyanaz a magas

színvonalú homlokzati megoldás szerepel, még a közterületrõl láthatatlan belsõ udvar felõl is;

– mert a homlokzat kialakítása annak ellenére is ügyesen elrejti a sokat átkozott tûzterjedési

gát szerkezetét, hogy padlószintrõl indulnak a nyílások;

– mert egy olyan házat látunk, ahol a racionális és elvszerû szerkesztettség által meghatározott

rasztervonalak végigfûzik a homlokzati felületeket a külsõ és az átrium felõli oldalon egyaránt,

sõt az átrium lefedésénél is, és ez összefogott, magabiztos harmóniát sugároz;

– ha már az átrium lefedése szóba került, az ott lévõ tartószerkezet kialakítása, szerkesztése is

különleges, finom megoldás;

– mert a tetõ ferde síkokkal szerkesztett, virtuális térbeli tömege az összes gépészeti berende-

zést, kültéri egységet, légvezeték-csordát magába foglalja, elegánsan elrejti, még akár haszno-

sítható területek vesztése árán is –, ritka konzekvens megoldás!

– végül, de nem utolsósorban, mert az épületen érzõdik a MEGBÍZÓ és az ÉPÍTÉSZ egyenrangú

párbeszéde.      Lukács István építész (Vikár és Lukács Építész Stúdió)

Függönyfalprofilok és üveg-

felületek – így társul 

a fehér mellé a fekete
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tejû átriumudvar és a négy függõleges közlekedõmag
közül kettõ. Az elõtérbõl balra továbbhaladva pedig a
merõleges passzázson körüljárhatjuk a megtartott épü-
letrészt is – itt alakították ki az épület oldalbejáratát. 

A felvonógyár egykor a telek teljes hosszán végigért,
de az átalakítás és bõvítés során csak a Váci út felõli két-
szintes, daruzott csarnokot tartották meg, a mögötte lé-
võ földszintes részt elbontották. Ezt a töredékességet ér-
zékelteti a megtartott épületrész belsõ véghomlokzata,
amelyet az egybefüggõ üvegezéssel, akárcsak egy ke-

resztirányban felvett vágósíkkal, metszeti helyzetbe hoz-
tak. A régi és új épület közötti semleges megjelenésû,
üvegezett összeköttetés a kapcsolatteremtés tankönyvi
példája is lehetne, annyira egyszerû és magától értetõdõ
– és éppen ezért mûködik olyan jól. 

Az összekötõ elemben elhelyezett bejárat lehetõvé tet-
te, hogy az új épület utcai homlokzatai végtelenül egy-
szerûek legyenek: a teljesen egyforma ablakok szabályos
rendje higgadt, tiszta megjelenést ad az épületnek. A
kétféle szélességû függõleges sávok – a kissé szélesebb

M E T S Z E T

Az alaprajzon láthatjuk, hogy a régi

és az új épületet hasonlóan rendez-

ték be: mindkettõbe került lép-

csõház, lift és vizesblokk, és mind-

kettõben irodaterek jönnek létre

Két fehér ház két korból, 

kézenfogva
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ablakos, illetve a keskenyebb tömör szakaszok – váltako-
zása ritmizálja a homlokzatot, amit egyetlen oda nem il-
lõ elem sem zavar meg. A szakági tervezõkkel való sike-
res együttmûködést mutatja, hogy még a gépészeti be-
rendezésekhez szükséges zsalus szellõzõket is minden-
hol a meghatározott szélességi és magassági méretekbe
illesztették, továbbá a függönyfalakról, sõt, az átrium
üvegtetejérõl is ugyanez a ritmus köszön vissza. Az átri-
umtetõ érdekessége, egyben a mesteri szerkezettervezõi
és kivitelezõi munka eredménye, hogy mindössze 2%-os
lejtés mellett sikerült jól mûködõ csomópontokat és nyit-
ható felületeket kialakítani. 

Az elsõ pillantásra nagyon egyszerû tömegû új épület
lapostetõje a régi épület irányában lejt, a teljes lejtés egy
emeletnyi. Ebben a lejtõs födémû legfelsõ szintben nagy-
vonalúan elrejtettek minden olyan gépészeti berende-
zést, amelyek máskülönben a tetõre kerültek volna. Így
létrejöhetett a nagy, egybefüggõ zöldtetõ, amelynek
folytonosságát csak az átrium feletti nagy üvegtetõ sza-
kítja meg. A növényzet megerõsödése után így légifotón
éppoly háborítatlan lesz a tetõ és az egész épülettömeg,
mint a látványterveken. Az esztétikán túl természetesen
praktikus célt is szolgál a zöldtetõ: vízlefolyás-csillapító
hatása jelentõs, ráadásul az esõvizet összegyûjtik és
hasznosítják. 

A zöld építés számos más szempontját is figyelembe
vették a tervezés során, így az ablakok fényvédõ üvege-
zést kaptak, a szellõzést hõvisszanyerõs (négycsöves fan-
coil) rendszerrel oldották meg. [8] A bérlõk számára
épp ilyen fontos az, hogy a földalatti szinteken kialakí-
tott teremgarázson túl a kerékpártárolás és az irodaház
tömegközlekedéssel történõ megközelítése is megoldott.
A 3-as metróvonal két megállója, a Dózsa György úti és
az Árpád hídi megálló között körülbelül félúton elhe-
lyezkedõ munkahely a Róbert Károly körúttól sincs
messze az 1-es villamossal érkezõk számára. A tervezõk-
nek azt is sikerült elérniük, hogy az irodatereket padló-
tól plafonig érõ ablakok látják el természetes fénnyel, a
függõleges tûzterjedést gátló kiugró sávok a födémek
magasságában, a kazettás burkolat mögé rejtve készül-
tek el (a magas ablakok és a tûzvédelem összebékítésére
jó példa az iroda munkái közül a lipótvárosi Marmara
Hotel [9] is, illetve a GTC Metro Irodaház). Nem magá-
tól értetõdõ manapság, ezért fontos megemlíteni, hogy
az irodákat nyitható ablakokkal látták el, ami – a gépé-
szeti megoldások mellett és ellenére – feltehetõen to-
vább növeli a dolgozói, épülethasználói komfortérzetet. 

Az épületegyüttes, különösképpen a régi rész szemlé-
lõjében akaratlanul is felmerül a tárgyszerûség és az
anyagtalanság érzete: az egységesen kezelt, fehér hom-
lokzatok olyan benyomást keltenek, mintha nem egy ré-
gi épülettel, hanem egy tárggyal, szoborral találnánk

magunkat szembe. Az új épülettömeg könnyen leolvas-
ható szerkesztése (feketével lyuggatott fehér doboz, ki-
vágott sarkában a régi „épületszoborral” és a vágott fe-
kete felületekkel) tovább erõsíti ezt a képet. A funkciót
tekintve azonban nem lett szobor a megtartott, védett
épületbõl. Jó döntést hoztak a tervezõk és a beruházó
azzal, hogy a régi épületben is irodateret alakítottak ki,
így az a mindennapi élet terévé válva, a hétköznapi
használat révén is kapcsolatba léphet az új épülettel. Ha
a régi épületben csak a fõfunkciót kiegészítõ terek – pél-
dául konferenciatér, étterem – kaptak volna helyet, a ré-
gi és új kapcsolata gyengébb lábakon állna, és annak a
veszélye is fennállna, hogy a régi épület múzeumi tárgy-
gyá üresedik. 

A visszafogottan elegáns, kiegyensúlyozott összkép
kulcsa az arányok remek eltalálása: bár az irodaterüle-
tek jelentõs része az új épületben van – 19 500 m2,
szemben a régi épületben lévõ 2 000 m2-rel, vagyis közel
tízszeres a különbség –, a két épületrész mégis össze-
mérhetõ léptékû, különösen a Váci úti homlokzatot
szemlélve. 25 méteres átlagos, illetve 30 méteres maxi-
mális homlokzatmagasság volt a megengedett, a meglé-
võ épület pedig három szintjével körülbelül 13-15 m
magas. A Váci úti szomszédos épület párkánymagasságá-
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hoz visszahúzott, csatlakozó épülettömeg is hozzáad a
harmonikus megjelenéshez. 

A tizenkét évvel ezelõtti telekvásárláskor egyáltalán
nem volt egyértelmû, hogy az egykori felvonógyár épü-
lete megmarad – végül azonban nem egyszerûen meg-
maradt, de hozzáadott értékként is jelentõs. A múltban
gyökerezõ építészet, a régi és új dinamikája, a történeti
ipari épület tipikus vonásainak megõrzése és bemutatása
a kész irodaházat gazdagítja. A szigorú homlokzati
lyukarchitektúra az új épület homlokzatára is hatással
volt. A régi épület fõhomlokzatának jellegzetes kontúrja
a White House logóján is megjelenik, és a brandépítés
karakteres eleme lett.

Az építész szakma egyik jellegzetes toposza a megren-
delõ és a tervezõ közötti ellentét, a különbözõ szem-
pontok ütközése, az összeegyeztethetetlen értékrendbeli
különbségek. A White House létrehozásának több mint
tízéves története és a megvalósult mû magas színvonala
rácáfol erre, de legalábbis erõsíti a hitet és a tudatot,
hogy vannak kivételek. Tima Zoltán szerint nagyon jó
munkakapcsolat alakult ki a beruházóval és a fontos
döntésekben egyetértettek. Hiszen ugyanaz a cél vezé-
relte mindnyájukat: egy nagyon jó minõségû irodaházat
adni a Váci útnak és a fõvárosnak. 

Ware-Nagy Orsolya
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Az egykori felvonógyár és az

összekötõ épületrész – külsõ hom-

lokzatból így lesz belsõ

– Tudatosan döntöttünk a telek mellett, és nem keres-

tünk egyszerûbben kezelhetõ üres telket más városré-

szekben – avatott be a döntés hátterébe Thomas

Kurzmann, a GTC S.A. vezérigazgatója a megnyitó utáni

beszélgetés során. Rendkívül kedvezõ, hogy a terület kö-

zel van a GTC másik három irodaházához, amelyek közül

kettõ szintén a Váci úton, a harmadik pedig az Árpád híd

pesti hídfõjének közelében helyezkedik el. 

– A meglévõ ügyfeleink figyelmébe is könnyebb így aján-

lani az épületet, hiszen sokan szívesebben bérelnek új

irodát a már ismerõs környéken. A telken álló régi felvo-

nógyár homlokzatainak megtartása nem volt kérdés, hi-

szen védett épületrõl van szó. Ebben az épülettömegben

egyterû loft-irodateret hoztunk létre, amelyet manapság

nagyon keresnek a fiatalok. Célunk, hogy a loft életérzést

kedvelõ célközönség rátaláljon erre az irodatérre, míg az

új épületrészben a modern sztenderdeknek megfelelõ,

klasszikus irodákat kínálunk, amit kedvezõ mixnek gon-

dolunk. 

– Az energiatudatos tervezés nagyon fontos szempont

volt, mert távlatban gondolkodva számos elõnnyel jár. A

beruházás költségeit ugyan növeli, de az üzemeltetés

költségei, vagyis a használat közbeni rendszeres kiadások

alacsonyabban tarthatóak általa. Kisebb lesz az épület

környezetterhelése, ráadásul keresettebb lesz a bérlõk

körében, és a befektetés megtérül. Ezt a megközelítést

tükrözi többek között az új épülettömeg zöldtetõje, az

esõvíz hasznosítása, a hatékony hõszigetelés alkalmazása

és a fényvédõ fóliával bevont ablakok. Mindezeknek is

köszönhetõ, hogy épületünk már a tervezés fázisában

LEED Gold elõminõsítést szerzett. 
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A klasszicizáló építészet hullámai már a protestáns ha-
gyományairól és puritán építészetérõl ismert Zürichet is
elérték, miközben az ezredfordulón reflektorfénybe ke-
rülõ „kortárs svájci építészet” válsága egyre nyilvánva-
lóbb. A metropolita pozícióra törõ Zürich, Basel és Genf
dinamikus fejlesztései új kihívások elé állították a svájci
építészetet, a léptékváltás és reprezentáció igényeire a
kisléptékû projekteken kikísérletezett minimalizmus
azonban már nem tudott alternatívákat nyújtani. A
klasszicizáló építészet aktualitása a zürichi ETH építész-
képzésében is megmutatkozott, a nemzetközi összeve-

tésben is jelentõs eredményeket felmutató svájci „arany-
generáció” (Marcel Meili, Markus Peter, Roger Diener,
Herzog&deMeuron) nyugdíjbavonulását követõen a
megüresedõ pozíciókat elsõsorban nem a fiatal svájci
irodák képviselõi, hanem a városban építészeti projektek
és szatelitirodák révén is jelen lévõ külföldi építészek,
Tom Emerson, An Fonteyne, Jan de Vylder és Adam
Caruso kapták. A felsorolt alkotók munkásságát áttekint-
ve az európai klasszicizáló, realista tendenciák motívu-
mait figyelhetjük meg. A polgári protestáns hagyomá-
nyokon építkezõ Zürichben azonban a brit és belga mo-
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narchikus reprezentációból fakadó klasszicizálás látszó-
lag idegen magatartás, ami az építészeti fórumokon ki-
bontakozó vitákban is megmutatkozott. Svájc történelmi
kereskedelmi központjaiban Zwingli és Kálvin eszméi, a
redukció és a „képiség felfüggesztése” a kibontakozó
modern építészetet is áthatották. A Sigfried Giedion ré-
vén zürichi központtal szervezõdõ CIAM elvei, és a szer-
vezethez kötõdõ svájci Alfred Roth, Max Enrst Häfeli,
Rudolf Steiger, Werner Max Moser munkássága generá-
ciókon átívelõ és még ma is élõ hagyományt jelentenek
az ország építészetében.

Konceptuális és analóg tendenciák

A Caruso St John iroda munkásságában az 1990-es ala-
pítás óta a hely értelmezése a formálás karakteres ele-
me. A globális tendenciák absztrakt képzetei helyett az
idõbeliségre és az „érzelmi telítettségre” helyezik a
hangsúlyt. Épületeik az európai városok történetiségé-
vel, hagyományaival keresnek dialógust, nem csak az
építészet, de a mûvészet és a kultúra dimenzióit is be-
vonva, ami a kifejezésmód gazdagságát eredményezi.[1]
Számukra az építés helyszíne „talált hely”, amelynek
alapos vizsgálata és feltárása segít megtalálni a tervezés
kezdõpontját. A „talált hely” kifejezés visszavezet minket

a modern mozgalom megújítását célul kitûzõ Team 10
csoporthoz, melynek Alison és Peter Smithson révén
erõs brit kötõdése volt. Épp a Smithson házaspár volt az,
akik a háború után válságba kerülõ modernitás analiti-
kus gépeszméjének revíziójaként analóg képi eszközöket
kerestek az alkotások integritásának kifejezésére. Az „as
found” mint hétköznapi talált helyzet felfedezése az épí-
tészeti formálás kérdését egy egymással analóg, többré-
tegû olvasatokban gazdag alkotásmódszertan felé nyitot-
ta ki. A háború utáni léptékváltással megküzdõ, a mo-
dernitáson belül megoldást keresõ reformtörekvések in-
tuitív, realista hagyománya tehát a Caruso építésziroda
munkásságában is kezdettõl fogva meghatározó volt,
ahogy a klasszikus építészeti hagyományokat integráló
olasz kísérletek recepciója is megjelenik az iroda elméle-
ti publikációiban. [2] Korai munkáik, mint a New Art
Gallery Walsall (2000), a londoni Brick House (2005), 
a Nottingham Contemporary (2009) a londoni Tate
Britain, Millbank Project (2013), a Newport Street
Gallery (2015), a Liverpool Philharmonic Hall (2015) és
a Gagosian Gallery Grosvenor Hill (2015) plasztikusan
kifejezik az építészeti atmoszféra újraértelmezését, az
anyagok, szerkezetek és formák jelentésrétegeinek ana-
lóg olvasatokban gazdag egymásra vetítését. [1]
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Carusóék építészete tehát merít a késõmodern hagyomá-
nyokból, de legalább annyira erõs a huszadik századon
átívelõ alternatív tendenciákhoz való kötõdésük is. [3]
Az intellektuális konceptépítészet ellenpontjait az intuití-
vabb vonulatnak számító „másik modern” képviselõinél
találták meg, és esszéikben tudatosan hivatkozzák a
svéd Sigurd Lewerentz [4] , a német, letisztult atmoszfé-
rájú tereket alkotó Rudolf Schwartz [5] és a francia, kõ-
burkolatú homlokzatképzésérõl ismert Fernard Pouillon
[6] építészetét. A másik modern lágyabb, rétegzettebb
szemléletéhez kapcsolódóan az analóg építészet kérdései
is megjelennek Adam Carusóék publikációiban. [7] Az
analóg építészet a konstrukciók jelentésrétegeit képek-
kel, képzettársításokkal, több rétegben olvasható értel-
mezésekkel fejti fel, nem szûkíti le a tér jelentéstartal-
mát egyetlen eszme koncepciójára.

A történeti formák klasszicizáló arányrendszerét
modernitással ötvözõ tendenciák a svájci építészetre is
hatással voltak, elég csak Peter Zumthorra gondolnunk,
aki számára a hely és az atmoszféra fogalmai jelentettek
kiindulópontot. Az intellektuális koncepciók és reduktív
olvasatok helyett az atmoszférát keresõ látásmód szoro-
san összefügg az analóg építészeti gondolkodással. [12]
A történelmi hivatkozásoktól tobzódó posztmodern ár-
nyékában egy mérsékeltebb, letisztultabb és a moder-
nitás realista felfogásához közelebb álló irányzatként je-
lent meg az Aldo Rossihoz is kötõdõ gondolkodás. [11]
A tipológikus alapokról építkezõ Rossi az emlékezet ana-
lóg rétegei felé nyitotta ki az építészeti formálás eszköz-
tárát. Politikai számûzetése idején egy ideig a zürichi
ETH-n talált menedéket, ahol nagy hatást fejtett ki a ké-
sõbb az ezredfordulót meghatározó svájci építészgenerá-
cióra, köztük Valentin Bearth-ra és Andrea Deplazes-re.
[10] Tanítványa, az „analóg építészet” koncepcióját el-
méleti és oktatásmódszertani síkon is formalizáló
Miroslav Šik még az elmúlt években is az ETH meghatá-
rozó egyénisége volt, idén tartotta búcsúelõadását
„Analoge altneue Architektur” (Analóg régi-új építészet)
címmel. A svájci építészetben tehát Carusóék szemléleté-
hez hasonlóan egyaránt megjelennek a modernitás és az
alternatív, elsõsorban analóg gondolkodás hagyományai,
de míg Svájc esetében mindez elsõsorban a hely, az
anyagok és a tektonika többrétû értelmezésére szorítko-
zik és a protestáns tradícióhoz hûen távolságot tart a
szimbolizáló képi jelentéstársításoktól, addig
Carusóéknál épp a képi utalásokban gazdag reprezentá-
ció kerül elõtérbe a monarchikus alapokon nyugvó brit
kultúra jegyében.

Metropolita építészet: reprezentatív szándékok

A zürichi Europaallee, ahol a klasszicizáló és modern ha-
gyományok ötvözetének kétféle szemléletmódja kerül
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konfliktusba, épp ezért érdekes kísérlet. A tervezési terü-
let a város központjában a Hauptbahnhof mellett a vá-
gányok uralma alól frissen felszabadított új városne-
gyed, az Europaallee egyik saroktömbje. Városszerkeze-
tileg kiváló adottságokkal bír a helyszín, az ország leg-
forgalmasabb pályaudvara révén nem csak a városon be-
lül, de az agglomerációs, országos és nemzetközi hálóza-
tokban is kulcspozícióval rendelkezik. A barnamezõs fej-
lesztést maga a svájci vasúttársaság, az SBB menedzsel-
te. A vársonegyedet átszelõ reprezentatív Europaallee
tengelyére emblematikus, tömegformálásában és hom-
lokzatképzésében is új minõséget jelentõ „metropolita”
építészetet céloztak meg. A beruházók az E jelû építési
területre egy iroda- és lakófunkciót vegyesen magába
foglaló 30.000 m2-es pályázati programot hirdettek meg,
a versenyben pedig a Caruso St John építésziroda nyerte
el az elsõ díjat. Az alsó ötszintes irodatér felett két to-

ronyszerû tömbben, további 6 és 8 szinten helyezték el
az apartmanegységeket. A formálásnál tudatosan keres-
ték a kapcsolatot az amerikai magasházépítészet korai
hagyományaival, elsõsorban Manhattan 1910-es és 20-as
éveire jellemzõ klasszikus urbánus építészetével.
Carusóék látásmódja új dimenziót nyit a kisléptékû, visz-
szafogott modern építészetérõl ismert Zürichben, bár
kétségtelen, hogy az utóbbi években több olyan nagyvo-
lumenû fejlesztés, köztük számos toronyház is elkészült
már, amelyek a város pozíciójának átértelmezését szim-
bolizálják. A Gigon/Guyer jegyezte Prime Tower néhány
évig birtokolhatta csak a legmagasabb svájci épület
rangját, amíg Herzog & de Meuron baseli Roche tornya
le nem elõzte. A versengés azonban nem párosult az épí-
tészet valóban nagyvárosi atmoszférát sugárzó eszközei-
nek megtalálásával. Carusóék épp ezért a nagy volume-
nû együttes formálásánál tudatosan keresték a kapcsola-
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tot a város belsõ hagyományaival, amelyeket egy metro-
polita vízió jegyében kívántak újraértelmezni. A klasszi-
kus urbánus atmoszféra megidézésével együtt a követke-
zetes tektonikus rend, a homlokzat elõregyártott beton
elemekbõl készült érzéki felépítése a környezet jellegze-
tességeivel, Zürich korai modern építészetével teremt
kapcsolatot. Függönyszerû feszes raszterû homlokzat-
képzésük ugyanis egyszerre idézi meg az amerikai nagy-
városok építészetét, Mies van der Rohe szemléletét, mi-
közben egyértelmû utalásokat tesz a város központjában
álló Otto Rudolf Salvisberg-féle banképületre is. Ezzel a
gesztussal Carusóék építészete a modernitás emlékmû-
vévé is válik, és a láthatatlan historizáló gesztussal a
modern folytonosságán belüli önmagára hivatkozás jön
létre. [13] Ezt a szenzitív magatartást a zürichi közélet-
ben kissé ambivalensen tálalták a szaklapok és Carusóék
homlkozatképzését mint Zürichhez intézett „szerelmi
vallomást” jellemezték. [9]

Összecsapó hullámok az ETH felett

Az Europaallee tervezésével párhuzamosan Adam
Caruso ETH-s professzúráján hallgatóival a projekthez
hasonló problémafelvetésekkel kísérletezett. A 2012-ben
The Tall Office Building Artistically Considered címmel
meghirdetett tervezési félév Louis Sullivan esszéjére
utal, amiben az amerikai építész a huszadik század ele-
jén amellett érvel, hogy a magas irodaépület nemcsak
technikai, de mûvészeti kihívás is. Caruso szerint
Sullivan épületeiben az acél mint nyersanyag mellett a
természeti formák átértelmezése és a misztikum is kife-
jezésre jutott. Sullivan látásmódjával állítja párhuzamba
Gottfried Semper Bekleidungstheorie (beburkolás) elmé-
letét. A német építész nemcsak az ETH szimbolikus, Zü-
rich látképét uraló fõépületét tervezte meg, de szemléle-
tével az ETH építészeti képzésének kialakítására is nagy
hatást gyakorolt. Elméletében a felületek kitöltése, az
épület tektonikus vázának beburkolása és a tektonika át-

értelmezése is kifejezésre jutott. Az üres felületek kitöl-
tése, az üresség jelentéssel telítése Adam Caruso számá-
ra is kulcskérdés. „Az ürességet ünnepeljük ma” – fogal-
maz elutasítóan az angol építész, épp ezért az Europa-
allee tektonikus homlokzatrendszere nem áll meg ott,
ahol svájci kortársai a redukció és konceptualitás jegyé-
ben már teljesnek érezték a homlokzatalakítást. Az elõr-
egyártott beton panelelemek felületeinek megdolgozásá-
val, a síkok és bélletek plasztikus továbbértelmezésével a
város történeti formáival keres kontinuitást. Az épület
érzéki grafikával elkészített látványtervei már jóval a
tervezés elõtt bejárták a nemzetközi szaksajtót. Az anya-
gok és szerkezetek finom összhangjából építkezõ at-
moszféra azonban az elkészült épületet szemlélve szerte-
foszlik. Az elõregyártott, stokkolt, lyuggatott betonpane-
lek, aranyszínnel megcsillanó fém bélletek realitása egy
populárisabb, hatásvadászabb architektúra felé tolja el a
történelmi referenciakeresést. Épp ez az a pont, ami az
ETH oktatói között is komoly vitát váltott ki. Andrea
Deplazes a tektonika problémája kapcsán ültette Adam
Carusót és a szikár svájci építészetet képviselõ Markus
Petert egy asztalhoz. Markus Peter hevesen kritizálta a
tektonikát feloldó látványelemek beemelését, mert sze-
rinte Caruso építészete a korábbi, Berlinbõl érkezõ né-
met ETH professzor, Hans Kollhoff „téglaromantikájá-
hoz” hasonlatos. Kritikájához azt is hozzáfûzte, hogy
„Hans Kollhoff sem tanult semmit zürichi évei alatt…” 

A kritikák ellenére sem látszik a puritán svájci építé-
szet, a „swiss box” hagyományának folytathatósága. Az
új nagyvárosi építészet kihívásaira válaszokat keresve
Adam Caruso „Metropolis” címmel hirdette meg kurzu-
sát 2013-ban, a hallgatóknak az Europaallee-tól nem
messze hasonló léptékû épületekkel kellett egy új város-
negyedet megtervezniük. A tervezés során nagy hang-
súlyt helyeztek a homlokzatképzésre, az elkészült 1:20-
as léptékû homlkozatmodelleken az anyagok és részlet-
képzések olyan hatást keltettek, mintha a hallgatók a
Bauhaus oktatási szemléletét megelõzõ historizáló idõ-
szakot jellemzõ „stílben tervezés” módszeréhez nyúltak
volna vissza. Mindez, ha visszafogottabban is, az
Europaallee homlokzatképzésében is tükrözõdött. A
Metropolis-félév kapcsán Caruso plasztikusan – és a zü-
richi ingatlanfejlesztés kihívásaira is utalva – összegezte,
mit is jelent számára a nagyváros minõsége: mindenek-
elõtt egy olyan helyet, ahol a kapitalizmus és a huma-
nizmus egyszerre van jelen. Víziójában egy dús atmosz-
férát vázolt fel, megidézve Schumacher és Höger Ham-
burgját, a modernista Barcelonát és a brüsszeli Art
Nouveau-t, miközben a megosztott Berlint jellemzõ üres
melankóliának is helyet talált (ld. a Hans Kolhoffot is
inspiráló Wim Wenders Berlin felett az ég címû filmjét).
„A metropolisz dinamikus, magával ragadó és fogyasztó.
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Régi és új, szép és rút, üres és telített. Tereiben az ex-
presszionizmus, az Art Deco, a modern építészet, festé-
szet és irodalom által inspirált formák jelennek meg.
Amerika brutalista dinamizmusát a neurotikus Weimari
Köztársaság felé sugárzó „Neue Sachlichkeit” (Új tárgyi-
asság) megtestesülése. Olyan, mint Haussmann Párizsa,
amely hátteret és lendületet adott Manet és Baudelaire
munkáihoz. A metropolisz realista és nem idealista, in-
kább Grosz és Dix, mint Kandinszkij és Mondrian.” [8]

A brit monarchikus és a zürichi polgári hagyományok
ütközõpontjában azonban folyamatosan alakul Adam
Caruso városeszméje. Ha átnézzük professzúrájának te-
matikus építkezését az elmúlt hét évben, az alábbi hívó-
szavak kerülnek elénk: Atmosphere, Structure & Pattern,
Social Structure, Structure and Society, Describing Beauty,
The Ideal City. A tematikus félévek egymásra épülése, a
professzúra belsõ önfejlesztése a historizáló, reflexív,
reprezentatív kérdések felõl a jövõorientált fogalmi kér-
dések és ideák felé történõ elmozdulást mutatja. A fogal-
mi konstrukciók lehetõséget adnak az építészet társadal-
mi vetületének integrálására és a klasszicizáló formák
rárakódott történeti jelentésrétegeinek megtisztítására, a
jelen helyzetben történõ újraértelmezésére. A kontinui-
tást már nem csak formai, hanem fogalmi alapokon ke-
resik a hellyel. Mindez talán az absztraktabb protestáns
Zürich hatásaként is felfogható, Markus Peternek tehát
nem feltétlenül válik be a jóslata, amikor Carusót azzal
kritizálta, hogy Kolhoffhoz hasonlóan õ sem tanul sem-
mit Zürichbõl. 

Ha Wälder Gyula ezt láthatná…

Carusóék metropolita építészetét, az oktatási projektek
keretében készített monumentális téglaarchitektúrájú
homlokzatokat szemlélve egy hazai analógia, Wälder

Gyula Madách téri épülete sejlik fel. A képzettársítás ta-
lán nem is olyan távoli, mindkettõjük életmûvében felfe-
dezhetõ a húszas évek amerikai tendenciáinak hatása.
Épp ezért konklúzióként érdemes lehet a hazai kihívá-
sokra is tekintettel lennünk. Bár Wälder ellentmondásos
életmûve nem feltétlenül alkalmas a kontinuitás keresé-
sére, de a huszadik századi magyar építészetben min-
denképp kibontatlan maradt az a realista-klasszicizáló, a
történeti formák és a modernitás eszméi közt kontinui-
tást keresõ irányzat, amely a múltbafordulás helyett ér-
demi, elõremutató válaszokat adhatna és a nemzetközi,
különösen a brit és belga tendenciákkal is összhangban
lenne. Mindez a magyar társadalom polgári rétegének
sorsával és szemléletének a huszadik századon átívelõ
válságával is összefügg. A század elsõ felének stílusplu-
ralizmusában és ideológiai vergõdésében nem alakulha-
tott ki olyan szerves átmenet, mint azt a skandináv épí-
tészet mutatja, miközben az épített örökség, a városok
történeti szövete és a kultúrában hagyományosan jelen-
lévõ reprezentációs szándékok lehetõséget adnának a
kapcsolódásra. A közelmúltban a posztmodern tévely-
gésbõl felriadó és a kvázi modernista elvekbe gyorsan
belemerevedõ építészet azonban nem tudott megnyug-
tató és legfõképp közérthetõ válaszokat adni a történeti
környezettel folytatott párbeszédre. Az európai építé-
szetben meginduló, a modernitással és a történetiséggel
egyaránt kontinuitást keresõ, klasszicizáló hullám azon-
ban a hazai építészetet még nem érintette meg, holott
ennek kibontására a történeti örökség nemzetközi vi-
szonylatban is jelentõs kontextust adhatna.

Wettstein Domonkos
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Összetett jelenség a szociális lakásépítés világa, külsõ
szemlélõ számára úgy tûnhet, mintha egy leegyszerûsí-
tett, „olcsó” építészet volna. Közelebbrõl vizsgálva kiraj-
zolódik, hogy mennyi ötlet, innováció, okos részletmeg-
oldás jellemzi ezt a mûfajt, ha értõ kezekbe kerül. Ennek
oka elsõsorban abban rejlik, hogy a szociális lakásépítés
nem piaci alapon szervezõdik, a lakásokat nem értékesí-
tésre, nem rövidtávú haszon realizálása érdekében épí-
tik, más mechanizmusok mûködnek. 

Társadalmi felelõsségvállalásból épülnek, mely szeren-
csés esetben motiválja a folyamat összes részvevõjét. Az
építtetõk – hazai esetben önkormányzati, Brémában ma-
gán lakástársaság – rengeteg tapasztalattal rendelkez-
nek, számos építési folyamatot levezettek, nagy mennyi-
ségû lakást kezelnek, a lakásigényléseken keresztül pe-

dig szinte mindent tudnak a bérlõk szociális hátterérõl.
Ezekbõl az információkból nagyon célzott módon lehet
programot alkotni, a meglévõ lakásállomány hiányossá-
gait kiegészíteni, a felmerülõ igényekre reflektálni. 

Tervezés szempontjából fontos, hogy a bérlakásjelleg-
bõl adódóan az építtetõk hosszútávon tartják meg és
fent az épületeket, ezért nem a beruházási költség mini-
malizálása az elsõdleges cél, hanem sokkal inkább a tar-
tós megoldások alkalmazása és a költséghatékony üze-
meltetés elérése. Ez az egyik oka annak, hogy a szociális
lakásépítés a hiedelmekkel ellentétben nem olcsó, nem
egyfajta leegyszerûsített építészet.  

Az építési költségek optimalizálása természetesen fon-
tos, és jó pár egyéb korlátozó tényezõ játszik szerepet a
terezés során. Mindezek azonban – számos más esethez
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hasonlóan – egyben inspirálják is a jó tervezõket. A ha-
tékony tér-, anyag- és energiafelhasználás gondolkodás-
ra sarkallja az építészeket, és olyan kimagasló épülete-
ket eredményez, ahol nem elsõsorban esztétikai értékük
a szembetûnõ, inkább mûszaki, szellemi, térhasználatbe-
li újításaik. Ilyen épület például az Archikon építésziroda
100 lakásos angyalföldi passzívháza [1] vagy a chilei
Elemental iroda helyi adottságokra reflektáló bõvíthetõ

lakásmodellje. Sajátos módon a szociális érzékenység, a
szerteágazó megbízói tapasztalatok és a tervezõi motivá-
ció együttállásából következõen válhat a szociális lakás-
építés az innováció terepévé.  

Bármennyire kiemelkedõ épületek születnek építészeti
szempontból, mégis megoszlanak a vélemények arról,
hogy a lakhatás biztosítása milyen mértékben közösségi
feladat a 21. században. Vannak országok (mint például
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Hollandia), ahol a történeti hagyományokból adódóan a
lakásállomány közel harmada szociális bérlakás, és van-
nak olyanok is – mint például hazánkban –, ahol a törté-
neti, gazdasági, társadalmi körülmények következtében
kevesebb, mint 4% ez az arány. [3] Azonban az biztos,
hogy minden országban vannak olyan egyedi élethelyze-
tek, amikor az egyén nem tudja biztosítani magának a
megfelelõ lakhatást (például pályakezdõk, fiatal csalá-
dok, csonka családok, munkanélküliek, egyedülálló
nyugdíjasok), ilyenkor egy szolidáris társadalomban
szükségessé válik a közösség támogatása. A szociális la-
kások nem kínálnak mindenható és mindenre kiterjedõ
megoldást, de a számtalan más, lakhatást támogató
elem között egyfajta társadalmi puffertérként szolgálnak
a lakhatás terén. 

Németországban a szociális lakások aránya 5%, ami
nem sokkal több, mint itthon. Amiben azonban nagyon
különbözik az ottani lakásállomány szerkezete, az a pia-
ci bérlakások 55% feletti aránya. Más mechanizmusok

mozgatják a lakáspiacot, nagy az ország, nagy a belsõ
mobilitás, sok a vendégmunkás, és nagy a bevándorlás
is. A kétezres évek közepétõl állandósult a lakáshiány az
országban, és ez Brémában sincs máshogy. Az északné-
met város legnagyobb lakástársasága, a 90 éves múltra
visszatekintõ, több mint 40 ezer lakást kezelõ Gewoba
2011-ben új szemléletû építészeti tervpályázatot hirde-
tett. A pályázat célja olyan közepes léptékû bérházi mo-
dell kialakítása volt, amely pontszerûen elhelyezhetõ a
meglévõ alacsony, sûrû beépítés közé, változatosan ki
tudja egészíteni a már adott, telepszerû lakókörnyezet
lakásállományát, hosszútávú fenntarthatóságát pedig az
alaprajzi flexibilitás és a kiemelkedõ energiahatékonyság
biztosítja. 

A tervpályázatot a LIN Architekten Urbanisten [2]
berlini irodája nyerte egy olyan tervvel, mely moduláris
szerkesztésével, elõregyárott faszerkezetével a kiadott
14×14 méteres alaprajzi kontúron belül 22 különbözõ,
30–138 m2 közötti lakástípust tudott felvonultatni. A pá-
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lyázatot követõen tavaly került sor az elsõ három minta-
épület kivitelezésére. A város különbözõ pontjain elhe-
lyezett épületek kompakt tömege finoman illeszkedik a
1950-60-as években épült környezetbe, egyedül kortárs
homlokzati osztásuk jelzi az idõbeli hovatartozásukat. A
pontszerû beépítés befogadható méretû épületeket ered-
ményezett, nem követték el a szociális lakásépítések
egyik általános hibáját, a léptéktévesztést. A túlzott ha-
tékonyságra törekvõ, hatalmas méretû házakat általában
rengeteg lakás és sûrû alaprajzok jellemzik, összességé-
ben pedig a szociális problémák egy helyre történõ kon-
centrálását eredményezik. A Bremer Punkt épületek en-
nek inkább az ellenkezõi, akár pazarlónak is tûnhetnek
a négyszintes, nyolc lakást magukba foglaló tömegek. A
hatékonyság itt nem a léptékbõl ered, hanem a modula-
ritásból, az elõregyártott szerkezetek használatából, a tí-
pusterv jellegbõl. 

Másik általános hiba a lakásméretek redukálása. Egy
megbízó érthetõ módon minél több lakóegységet kíván
megvalósítani az adott költségvetésbõl, és ez a szemlélet
hosszú távon a teljes állományra kihat, túlzsúfolt lakha-
tási körülményeket okoz. Fontos, hogy egy adott épüle-
ten, beépítésen belül minél heterogénabb legyen a lakás-
állomány, ezáltal a bérlõk összetétele is hasonlóan válto-
zatos legyen. Jelen esetben 44–58 m2-es lakások kialakí-
tására került sor a széles alaprajzi változatok közül. A
másfél, két és fél szobás lakások az egyedülállóktól az
átlagos családméretig ki tudja szolgálni a szükségleteket,
ezen felül azonban már nem. Jó lett volna egy-egy na-

gyobb lakást elhelyezni az alacsony jövedelmû nagycsa-
ládok számára, akik az egyik igazi célcsoportja ennek a
lakhatási módnak. A terv alaposságát és az eredeti célki-
tûzéseket látva csak bízhatunk benne, hogy a környezõ
beépítéseken belül vannak nagyobb méretû lakások is. 

A Bremer Punkt épületek esztétikai szempontból a
kortárs építészet átlagát hozzák. Jó arányú tömeg, letisz-
tult homlokzatképzés, néhol érdekes részletmegoldások
és minõségi anyaghasználat. Az igazi értékük nem ebbõl
ered, inkább a mögöttes gondolati és mûszaki tartalom
egymásra hatásából, ahogy a választott szerkezeti és
alaprajzi rendszer egyszerre reflektál a modularitásra, a
flexibilitásra és az optimális anyag-, tér-, munkaerõ- és
energiafelhasználásra. A mindössze 37 cm vastagságú
teherhordó fa nagyelemes falszerkezeti rendszer egy-
szerre hely- és anyagtakarékos, üzemben elõregyártható,
teljesíti a szigorú energetikai elõírásokat, valamint alkal-
mas a belsõ tér rugalmas átalakítására. A könnyûszerke-
zetes függõleges térelhatároló szerkezeteknek nincs
ugyan hõtároló képessége, ennek hiányát azonban – az
adott éghajlati viszonyokon belül – ellensúlyozni tudják
az alkalmazott elõregyárott vasbeton födémpallók. Az
elõregyártott szerkezetekbõl álló épületrész a termikus
burkon belül helyezkedik el, melynek merevségét a bur-
kon kívüli monolit vasbeton közlekedõmag biztosítja. Ez
a fajta szerkezeti összetettség nem olvasható a homlok-
zatokon, a külsõ felületek egységesen fehér vakolt meg-
jelenést kaptak csakúgy, mint a környezõ beépítés többi
eleme.

K Ü L H O N

A feszes alaprajzot fellazító 

üvegezett átmeneti tér
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Az illeszkedés nemcsak a házak felületképzésben jele-
nik meg, az új kompakt tömegek magasságukban is
egyeznek a szomszédos beépítés többi részével. Az épü-
letek négyszintes magasságából ered a 14×14 alaprajzi
befoglaló méret, így jön létre az energetikailag legkedve-
zõbb lehûlõ felület és fûtött térfogat arány. Az elsõ há-
rom mintaépület kivitelezését követõen több ponton mó-
dosították a típusterveket. A legszembetûnõbb a közle-
kedõmag helyzetének változása, a tömeg északi oldalá-
ról az épület közepe felé forduló lépcsõház a termikus
burkon belülre került, ezáltal jobban merevíti a könnyû-
szerkezetes épületrészeket, és szintenként eggyel több
lakás feltárására biztosít lehetõséget. Megszûntek a fe-
szes alaprajzokat fellazító üvegezett loggiák, melyek ed-
dig kényes pozícióban helyezkedtek el az épület töme-
gén belül, de a termikus burkon kívül. A loggiák funkci-
onális szerepét az épületszerkezeti szempontból kevésbé
összetett erkélyek vették át. A továbbfejlesztett változat
energetikailag, illetve tartó- és épületszerkezeti szem-
pontból kétségkívül fejlõdött, azonban építészeti szem-
pontból pont azok az izgalmas téri szituációk, részlet-
megoldások vesztek el, melyek eddig az épületek egye-
diségét adták, és ellensúlyozni tudták a kötöttségekbõl
adódó letisztult karakterüket.  

Az energiafelhasználás minimalizálása a szociális la-
kásépítés egyik kulcskérdésévé lépett elõ.  Általános
esetben adott az optimális épületméret, az építtetõi ta-

pasztalat, a hosszútávú fenntartás igénye, ezáltal egy
energetikailag hatékony, alacsony költségekkel üzemel-
tethetõ épület megvalósítása arányaiban nem jár sokkal
nagyobb beruházási költséggel (ez a szemlélet vezetett
az angyalföldi 100 lakásos passzívház megszületéséhez
is). Az energiafelhasználás minimalizálásán keresztül
biztosíthatók a megfizethetõ üzemeltetési költségek az
alacsonyjövedelmû bérlõk számára. A brémai épületek-
nél is kulcsfontosságú az alacsony energiafelhasználás, a
hatékony tömegképzés és épületszerkezeti megoldások
alkalmazásával energiafelhasználásuk kevesebb mint
55%-a a követelményeknek.*

A Bremer Punkt mintaépületek jól mutatják, hogy mi-
lyen lehetõségek rejlenek a szociális lakhatás terén. Mi
az az optimum, amit egy lakóépületnek ma tudnia kell.
Semmi több, semmi öncélú építészeti vagy mûszaki
megoldás, semmi marketing, semmi felesleges. Szakmai
szempontból a szociális lakásépítés lényege ebben rejlik,
hogy egy olyan letisztult építészetet eredményez, ami
mind esztétikai, mind mûszaki, mind gondolkodásmód-
beli tájékozódási pontként szolgálhat a szakma egyéb te-
rületei számára.  

Szabó Dávid
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A mediterrán irodáknak ad új viszonyítási alapot
Jacques Herzog és Pierre de Meuron új irodaháza. Szá-
munkra viszont legalább ennyire érdekes lehet a városi
peremvidékekre tervezés mikéntje.

2008-ban a pályázati tervük kapcsán a telket „minõ-
ség nélküli helyszínnek”, „sivatagszerû helynek” nevez-
ték Herzogék. Késõbb kicsit finomabban fogalmaztak,
„Madrid északi peremének” nevezve a helyet. Valóban
nem a központban van a helyszín, de azért metróval, il-
letve annak egyik (félig metró-félig villamos, „Metro
Ligero”) oldaljáratával könnyen elérhetõ. Eredetileg
nyolc félkész, illetve félbehagyott irodaépület állt a ha-
talmas, százezer négyzetméteres földdarabon (a válság
elején jártunk), mely az egyik autópályától a másik fõ-
útig húzódik majdnem háromszáz méter hosszon. Az
alapgondolat az volt, hogy építsünk egy alacsony „vá-
rost”, melynek alig háromszintes épületei „szõnyegként”
terülnek el, követve a terep lejtését, „mint egy arab kis-
város”. A „szõnyegbõl” kivágott, élére állított, százméte-

res korong lesz az épület ikonja –, végtére is Spanyolor-
szág második legnagyobb bankjának székházáról van
szó! Eredetileg 2013-ra tervezték a befejezést (de hát
láttunk már elhúzódó Herzog & de Meuron-házat, gon-
doljunk csak az Elbphilharmonie hétéves késésére és tíz-
szeres költségére! [1]), ám végül 2015 végén, 2016 ele-
jén vehették birtokba a bankárok a házat, a mellette álló
bölcsõdével és sportközponttal együtt. 

Azok a fránya metaforák!

Viszont ennyi idõ alatt az eredeti, szõnyeggel, koronggal
kapcsolatos szóképek is folyamatosan fejlõdtek: elõbb
napkorongnak keresztelték a toronyépületet, majd az
arab kisváros helyett inkább kertként aposztrofálták a
vízszintes szárnyakat. Mire megépült, hivatalosan „La
Vela”, azaz vitorla lett a 19 szintes magasház, és
„Cuidad BBVA”, azaz BBVA Város a projekt egésze. Kissé
pikírten megkérdezhetnénk, hogy most akkor a szõnyeg-
nek van-e vitorlája. (Ami az arab konnotációban akár re-
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pülõ szõnyeg is lehet…) Vagy esetleg a vitorla egy tutaj-
hoz kapcsolódik? (Jellegében ez akár stimmelne is…) A
választ nem tudjuk, de ha a helyszín egy sivatag, akkor
a tutaj legfeljebb a sivatag hajója, a teve lehetne... Így
összeállna a repülõ szõnyegen a lenyugvó napba vitorlá-
zó teve teljes képzavara. Amit akár meg is lehetne raj-
zolni karikatúraként… Talán jobb lenne csínján bánni a
metaforákkal, hiszen ez az épület leginkább semmire
nem hasonlít, csak önmagára.

Azért ez egy zseniális épület

Sivatag ide vagy oda, az épület ugyan elzárkózik a kör-
nyezetétõl (és valóban, az itt-ott épülõ vagy már elké-
szült közepes minõségû, ötszintes lakóházakhoz nincs is
miért kapcsolódnia, több telek pedig még beépítésre
vár), viszont nagyon is figyelembe veszi az éghajlatot.
Sorolhatnánk a zöld megoldásokat a zöldtetõtõl (ott jár-
tunkkor tényleg zöldellt) a víztakarékosságon át a geo-
termikus hõtermelésig [2], de elég azt tudni róla, hogy
LEED Gold minõsítésû. Látható és építészeti elemmé
emelt eszközök a homlokzatokat borító, jellegzetes ala-
kú, változatos méretû árnyékolók. Elsõre betonelemnek
gondolná õket a modern épületeken szocializálódott ha-
landó, de a kopogtatás során hallatott kongó hangból
mégis rá lehet jönni, hogy üvegszálas mûanyagból ké-
szültek. Ott mocorog a kisördög az emberben: mit ér
egy ilyen, ráadásul alul rendre megkurtított „zászló” a
pusztító spanyol napsütés ellen? Nagyon is sokat, mert
hozzá tartozik a kiugró födémlemez: a napközbeni ma-
gas napállásnál a födém árnyékol, míg az e tájon igen
perzselõ reggeli vagy esti nap ellen a „zászló” véd. (Mi-
vel a homlokzatokat csak nyugat vagy kelet felõl érheti

nap, elég egy irányból védekezni). A helyszínen úgy ta-
pasztaltuk: jól mûködik az árnyékolás, és az elegáns,
üvegfalas irodaház-jelleg sem sérül. Zseniális megoldás.

A szûk belsõ utcákon, passzázsokon már nincsenek
„zászlók”, itt elég a kiugró födém is, hiszen alacsony
napállásnál nem süt be a nap. Hasonlóan átöblítõdõ te-
reket persze a brazíliai Arena de Morrón [3] is láttunk
már Herzogéktól. (Igaz, azt egy évvel késõbb tervezték,
mint ezt, csak elõbb lett kész). Érdekes viszont, hogy a
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toronyháznál – alias korong, alias vitorla – sem készült
árnyékolás, csak a pontosan délre tájolt hátsó homlokzat
néhány szintjére kerültek fel az inkább jelzésszerû „zász-
lók”, amelyek a déli homlokzaton nem igazán hatéko-
nyak. Az üvegek hõvédõ, szelektív változatok – de a
madridi éghajlaton aligha tekinthetõ zöld megoldásnak
az üveghomlokzat. A toronyház esetében a banki repre-

zentációs igény legyûrte a környezettudatosságot. Talán
ennyi belefér, az épület több tízezer négyzetméteres
homlokzatainak ez csak néhány ezer négyzetméteres ré-
sze.

Belsõ terek, irodák, egyebek

Az épület kapcsán Schreck Ákos kiemeli: „A háromszin-
tes épületek teljes átláthatósága és a lépcsõk használatát
támogató kialakítás megteremti a közösség érzetét, és
elõsegíti a kommunikációt. A felállított korong és a szö-
vetbõl kivágott üres helye, a fákkal beültetett központi
tér segítik az együttesen belüli tájékozódást, a kisméretû

K Ü L H O N
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egységek pedig lehetõvé teszik a dolgozók azonosulását
a csoportjukkal. A tervezés figyelembe veszi a technoló-
giai és társadalmi változásokból eredõ igényeket, és le-
hetõvé teszi az épületrészek átalakulását.” [4] Sajnos az
irodákba nem tudtunk benézni, de a lépcsõzõ belsõ tér

és az egyes szintekre telepített egy-egy munkacsoport re-
mélhetõleg beváltja a hozzá fûzött reményeket. A belsõ-
építészet egyébként a SOM munkája, és a dolgozók köz-
érzetét biztosan javítja, hogy több étterem, kávézó, pati-
ka, bolt is található a „városban”. Végül is hatezer jól
szituált dolgozó már eltart néhány szolgáltatóhelyet, és
nyilván kényelmes, hogy minden közel van. Madridban
ugyan nem tartanak sziesztát, de azért az ebédidõ bõsé-
ges, és az is kellemes, ha este, munka után a dolgozó
beugorhat még a kisboltba, hogy utána a kocsijába ülve
egyenesen hazamehessen. Mert ugyan a cég új metró-
megállót, a buszok jobb eléréséhez gyalogoshidat, zu-
hanyzóval ellátott, 375 férõhelyes biciklitárolót is építte-
tett (amiért mobilitási díjat is nyert), az épület körül
mégis rengeteg banki dolgozó parkol: a parkolássegítõ
és a parkolóhelyek megosztását segítõ app ellenére sem
elég a 3000 férõhelyes mélygarázs. Vagyis a többség au-
tózik.

Végül

A Herzog & de Meuron irodától megszokhattuk, hogy
minden projektjük más, és minden esetben elölrõl kez-
dik a tervezést. A „semmi közepére” tervezett projektje-
inknél pontosabban látjuk, mi az építész saját gondolata,
hiszen nincs környezet, amihez igazodjon. Ilyen volt a
Milánói Expó – sajnos elvetélt – telepítési terve [5], és
ilyen ez is: pontosan látjuk benne, mi fontos szerintük
egy hatalmas mediterrán irodakomplexumban. Érdemes
odafigyelni rá.

Csanády Pál
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A 17. század végén egy Pierre Fermat nevû matematikus
azt találta írni Diophantosz Arithmetica címû könyvének
85. oldalszélére, hogy „Lehetetlen egy köbszámot felírni
két köbszám összegeként, vagy egy negyedik hatványt
felírni két negyedik hatvány összegeként, általában lehe-
tetlen bármely magasabb hatványt felírni két ugyan-
olyan hatvány összegeként…” [2]  

Fermat annak sejtését fogalmazta meg, hogy az an +
bn = cn képlet csak a Pitagorasz-tétel – vagyis a négyzet-
számok esetében igaz.

A tételt azonban követte még egy félmondat, amely
így szólt: „Igazán csodálatos bizonyítást találtam erre a
tételre. A margó azonban túlságosan keskeny, semhogy
ideírhatnám.”

A matematikusokat évszázadokon keresztül irritálta
Fermat nagyképûsége és közel háromszáz év telt el, mi-
re Andrew Wiles 1995-ben, hétévnyi, titokban végzett
munka után bebizonyította a sejtést. Mondanom sem
kell, hatalmas apparátus mûködtetésével, úgy, hogy a
matematika addig távoli területeit kötötte össze egymás-
sal. A bizonyítás több mint száz oldal volt.

Hogy mi köze mindennek a két rendkívül tehetséges
fiatal  tervezõhöz, Tõrös Ágneshez és Dobos Bence Lász-
lóhoz és az angyalföldi felújításhoz, arról még lesz szó.

Az Angyalföldi Polgármesteri Hivatal 2003-as bõvíté-
sét követve, tucatnyi épület (közöttük a Láng Vasas
sporttelepének fejlesztése Vadász Bencétõl vagy az
Archikon díjnyertes óvodái) illusztrálja azokat a sziszte-
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A SZOC-TECHTÕL A KERÁMIAPÁNCÉLIG

A Láng Mûvelõdési Ház átalakítása Angyalföldön

Nézet a Rozsnyay utca felõl. Az elsõ

épület a jobb oldali tömb volt, ame-

lyet még a harmincas években

építettek. A Tokár György tervei

szerint végzett felújítás és bõvítés

eredményeként jön létre a Lomb

utcáig futó tömbszakasz, amelynek

tetején egy statikai bravúrral lóga-

tott multifunkcionális terem látható
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É p í t é s z :  

T õ r ö s  Á g n e s  ,

D o b o s  B e n c e ,

N a g y  C s a b a ,

P ó l u s  K á r o l y  

A hátsó kertben a menekülõlépcsõ.

Szép ötlet a kerámiapáncél, ame-

lyen a ragasztás irányának megvál-

toztatása válik motívumképzõvé az

ablakoknál. Különösen az oldal-

homlokzaton bukik ki, hogy a

díszítmény mögé nem minden eset-

ben sikerül tektonikai indokot ren-

delni 

Helyszínrajz, az eredeti beépítési

kontúr megtartásával
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matikusan szervezett közberuházásokat, amelyek a
2000-es évek építési boomját kísérték a kerületben. Ez a
stratégia nem csak a helyi közösséget próbálta kárpótol-
ni a kerületben zajló brutális dzsentrifikációért, a Váci
úti irodakanyonért és általában a topográfiai adottságok
kizsigereléséért, hanem – különösen ilyen mennyiségben
– már képesnek bizonyultak arra, hogy felskicceljenek
bizonyos helyi identitásokat is. Ez az azonosságtudat
éppúgy táplálkozik a történelmi munkáshagyományok-
ból, mint a helyi sportéletbõl, és éppúgy nem lehet a
füstölgõ gyárkémények ikonjába zárni, mint ahogy nem
lehet híres focistaportrékkal lepecsételni. Ettõl függetle-
nül: kontúrozhatók még azok a társadalmi csoportok,
amelyek dolgoznak, mint ahogy azok is, akik a Vasason

keresztül is kötõdnek a félprofesszionális sportszabad-
idõ-eltöltéshez. A két tevékenység érdekes módon a klu-
bok heterotópiáján keresztül kapcsolódik egymáshoz.
Egyik oldalon a mûvelõdési ház, a másikon pedig a
sportklub; az egyik a lélek, a másik a test számára emelt
templom. Mi több, szociális csomópontok, amelyek a
mai napig sikerrel horgolják a kerület közösségi szöve-
tét.

Mindkettõnek gazdag hagyományai vannak a kerület-
ben: az Archikon tervei szerint valósult meg a József At-
tila Mûvelõdési Ház [3] átalakítása és a Sportközpont
[4] felépítése 2006-ban. Ebbõl az idõszakból ered a
Láng Mûvelõdési Központ korszerûsítésére vonatkozó
megbízás is, amelynek munkáival 2005 végén kereste
meg a céget az Önkormányzat. Az elsõ tervváltozatok a
részleges megtartás mellett a teljes átalakítást tûzték cé-
lul. Új épületvolumen született volna új megjelenéssel és
belsõ kapcsolatokkal. A 2008-as tervváltozat már a teljes
bontás mellett érvelt, csakhogy a környék szabályozási

terve az irodaházakra volt optimalizálva. Ez a telek ma-
ximális beépítését és legalább tizenhárom méter magas
épülettömböt vizionált, amely egész egyszerûen túl nagy
volt ahhoz, hogy értelmesen meg lehessen tölteni a
funkciókkal. Közben a válság is beütött. A terv 2015-ben
éledt fel Csipkerózsika-álmából és megváltozott prog-
rammal, új költségvetéssel indult újra a projekt. Szep-
temberre a bontásos átalakítás szellemében készültek el
az engedélyezési tervek. A belsõépítészeti kiviteli tervek
készítése közben csatlakozott a projekthez két fiatal épí-
tész, a MOMÉ-n végzett Tõrös Ágnes és Dobos Bence
László, akik a rajzokra pillantva felvetették, hogy meg-
fontolandó lenne a belsõben méginkább a rekonstrukció-
ban gondolkozni, hisz olyan anyaghasználati kvalitások
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Oldalhomlokzat 

a menekülõlépcsõvel

Az északi téglaexpresszionizmust

idézõ részletek a kavicsbeton-panel

szerkezetû blokk kerámiapáncélján

(belsõ kép)
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jelennek meg az enteriõrben (nyerstégla színházfal,
stokkolt beton falpanelek), amelyeket elképzelhetetlen
lenne egy új változatban megépíteni. Annak érdekében,
hogy legalább maguk elõtt igazolják ötletüket, Tõrös Ág-
nes és Dobos Bence László ellátogattak az épület átalakí-
tása elõtt rendezett utolsó nyugdíjas buliba. A hangulat,
a miliõ, a felvonuló szépkorúak viszonya a mulatsághoz
és a múlthoz – ahogy belakták és használták a régi tere-
ket – letaglózó élmény volt a fiatalok számára. A dínom-
dánom végén meggyõzõdésük lett, hogy helyesen dön-

töttek akkor, amikor a ház minél több eredeti elemének
megtartására voksoltak.

Az épület tervezés- és használattörténete a harmincas
évekre nyúlik vissza. 1911-ben alapították meg a Láng
Gépgyár Rt-t, amelyen belül 1929-ben szervezõdött meg
a Tisztviselõi Dalkör. Utóbbinak akkor lett végleges he-
lye, amikor a gyári tisztviselõi sportkör tevékenységének
részeként a 30-as évek végén felépült a tornaterembõl
kialakított Láng Kultúrház. Az épület a Rozsnyay utcá-
ban állt, nem messze a Lomb utcai saroktól. Részben
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Alaprajz. Egy viszonylag szûk elõ-

csarnokból a hátsó lépcsõ vezet a

galériára, jobbra pedig a szín-

házterembe vezetõ ajtók nyílnak

Eredeti állapotában is remek akusztikájú színházterem. A falburkolat eredeti, egy marósoron átengedve újították fel a régi elemeket 
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alápincézett, egyemeletes, pillérvázas ház volt ez magas-
tetõvel és szerény architektúrával. Elsõ átalakítására
1958-ban került sor. Az tervrajzok szerint az emeletre
került a klubterem a színpaddal és a ruhatárral, a föld-
szintre pedig a konyha két kisteremmel és az öltözõkkel.
Az épületet ekkoriban a telek belseje felõl, a Lomb utcai
oldalon lévõ teraszról közelítették meg. A kádári konszo-
lidáció részeként és az új gazdasági mechanizmus ered-
ményeként fellendülõ szabadidõ-kultúra azonban olyan
igényeket teremtett, amelyeket a rendelkezésre álló épü-
letállomány már tíz évvel késõbb sem tudott kielégíteni.
1968-ban két évre ismét bezárt a mûvelõdési ház. A fej-
épület kivételével az összes egyéb bõvítményt elbontot-
ták és Tokár György tervei szerint építették fel a
Rozsnyay úti blokk mögé illesztett, Lomb utcáig futó
szoc-tech tömeget. A bõvítmény belsõ részében alakítot-
ták ki a színházat, a Lomb utcai épületszárnyban pedig a
termeket és az elõcsarnokot. A ház statikusa Gnädig
Miklós volt, aki a bõvítmény Lomb utcai szakaszára tett
multifunkcionális termet kisebb statikai bravúrként ló-
gatta vissza a középre tett pillérekrõl. A régi fejépület
egységes mezõtúri téglaburkolatot kapott, de megjelent

ez az anyag az elõcsarnok falán is. Az elõcsarnokból nyí-
ló galériára került a lapolvasó, a mellvédekre stokkolt
betonlapokat akasztottak. Az új szárny – mint látható –
önmagában is additív volt, de hasonló mellérendeléssel
csatlakozott a régi fejépülethez is. Az anyagok még in-
kább hangsúlyozták az egyes elemek különállóságát. A
Lomb utcai tornyon valamiféle függönyfal-imitáció jelent
meg, a posztamenséül szánt hosszanti tömeg szerkezete-
ként pedig elõregyártott kavicsbeton paneleket válasz-
tottak, egyszerre valósítva meg a szocialista technologiz-
mus (szoc-tech) ábrándját és vetítve elõre a paneltele-
pek rémálmát. A házat 1970 januárjában adták át, és a

bejárati elõtetõ 2002-es installálását leszámítva az
Archikon megjelenésééig úgy is hagyták.

Tõrös Ágnes és Dobos Bence László különös érzékeny-
séggel fordult az emlékezet eme vakfoltján (Jan
Assmannal [1] szólva mozgó kulturális hasadékában)
rejtezõ architektúra felé. Tisztában voltak azzal, hogy kí-
vülrõl az eredeti anyagszerûség a hõvédelmi elõírások
miatt sem fenntartható, úgy vélték viszont, hogy meg-
õrizhetõ az épület plaszticitása. Radikális döntéssel a hõ-
szigetelések beépítése után olyan kerámiapáncéllal vet-
ték körbe a házat, amely – akárha egy nyomtatóból jött
volna ki – egyszerre csendesíti a tömeg additivitását és
hangsúlyozza ezzel szoborszerûségét. A választott anyag
a kifelé fordított padlóburkoló téglacsempe lett, amely
markáns vörösével leginkább az északi tégla-expresszio-
nizmus környékére pozicionálja a végeredményt. A belsõ
megannyi kecses mozdulattal a meglévõ anyagszerûsé-
geket hangsúlyozza, a toldások pedig – költõien szép
gondolattal – a jelen anyagszerûtlenségét nyomatékosít-
ják. Régen tégla és stokkolt beton; ma festék és heraklit.
Koravén tisztelgés Tokár György felé; csendes, már-már
elégikus lemondás a múlt lehetõségeirõl.

Mely lehetõségek meglepõen jó minõségû gépészetet
és akusztikát teremtettek.

A színházterem falain csak picit kellett húzni, hogy
megszûnjön az interferencia; a hangterelõ faburkolat
elemeit elegendõ volt egy marósoron átnyomni, hogy
azokat ismét a helyükre lehessen csavarozni. Visszafo-
gott beavatkozások jellemzik az újraépített fejépület te-
reit is: a Dalárda próbatermei és a szakköri helyiségek
egyöntetûen feketére festett heraklitburkolatot kaptak,
jó atmoszférájú hangtereket teremtve az egyes szobák-
ban. Meggyõzõdésem ugyanakkor, hogy Tõrös Ágnes és
Dobos Bence László félúton rendre elbonyolódnak a sa-
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A színházterem téglaburkolata az

elõcsarnok galériájáról. Jobbra, már

a képsíkon kívül a bejárat 
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ját maguk által felállított játékszabályokban. Lehetne en-
nek példáit sorolni, „a margó azonban túlságosan kes-
keny, semhogy ideírhatnám.” * 

Kivételes alkalom az, ha egy kritikus egy induló karri-
er elsõ állomásával találkozhat, emeli ennek tétjét, ha az
alkotó – szegrõl-végrõl – egy ideig még a recenzens ta-
nítványa is volt. Raison d'etre-je ugyanis egy rendkívül
tiszteletreméltó építészetszeretet, amely elegendõ idõt
ad magának arra, hogy a vakfoltra számûzött tárgyak-
ban is fellelje a szépség kisded nyomait. Olyan gyakorlat
ez, amely méltó Janáky István örökségéhez, és azt kell
mondanom, hogy méltó a két Archikon-fõnök, Nagy Csa-
ba és Pólus Károly eleganciájához is, amellyel engedték
ezt az irodán belüli megújítást. 

Wesselényi-Garay Andor
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* Húzós a csempenyomtatott tömeg

ötlete, mégsem állják meg, hogy az

egykori pillérek helyét ne hangsúlyoz-

zák a burkolat irányváltásával: minek,

amikor ehelyütt nem a tektonikai ren-

det, hanem a szoborjelleget kellett

volna kiemelni. Nem a felületek kom-

munikatív megszólaltatása, hanem a

forma és az általa vetett árnyék hang-

súlyozása lett volna a cél. Megejtõen

szép a belsõben az anyagszerûtlen fe-

lületek tézisgondolata, mégis csorbul

azzal, hogy az elõcsarnok mennyezete

nyitva marad – felület helyett rendet-

len térhelyzetet létrehozva.

Több mint bölcs annak belátása, hogy

Gnädig Gábor már-már kéjelgõ statikai

ötletét be kellene mutatni a belsõben

is, mégis, a függesztett tömegre utaló

gerendarajzolat elvész a fekete szín

masszájában és az azt feloldó gépész-

vezeték-káoszban. 

Fontosabb, a mûködést érintõ kérdés-

nek tartom, hogy a ház nem foglalko-

zik a közterületi kapcsolataival. A

Lomb utcai sarkon már az 1968-as bõ-

vítéssel kialakult egy átmeneti tér,

amelyet most a mûvelõdési házhoz le-

hetett volna csatolni. Létrejöhetett

volna ezzel egy kis piazza, amelyen két

tánc között hûsölhettek volna a nyug-

díjasok, bandázhattak volna a fiatalok.

Anyagtalan felületek. A belsõben még érzékelhetõ az elõregyár-

tott panelek struktúrája. Az új kiegészítések feketére festett

heraklitburkolatot kaptak 

Az elõcsarnokon és a színháztermen keresztül felvett metszet

jól mutatja a térszerkezetet, amely a tetõn is folytatódott volna,

ám a teraszt biztonsági okok miatt nem lehetett a felújítás után

megnyitni
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Az elmúlt két évtizedben a Magyar Iparmûvészeti
Egyetem több lépcsõfokon keresztül átalakulásnak in-
dult, Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemmé vált. A folya-
mat azonban korántsem zárult le: a jelenleg is folyó
kampuszépítés ugyanis nem a korábbi alakulások lezárá-
sa, hanem egy új vízió megjelenítése. A teljes átépítés
még tart, de két új elem már elkészült: ezeket Csomay
Zsófia vezetésével tervezték. A Mûhelyházban már 2017
óta elindult a munka, 2018 májusában pedig átadták a
Mûteremház-Médiaház épületét is. Utóbbi, a MOME 2,
nem a legnagyobb eleme, nem is a központi épülete a
gigaberuházásnak, de a szerepe mégis kiemelten fontos:
ez a meghatározó kapocs az egyetem identitásában, a
hely, ami magát a folytonosságot biztosítja.

Egy építészeti képzésnek is helyet adó mûvészeti
egyetem tervezése a szakma figyelmét érthetõ módon
mágnesként vonzza. Egy-egy ilyen beruházás kapcsán ál-
talában nemcsak egy épület ítéltetik meg, hanem maga

az állítás is arról, hogy egy szakmai kör mit gondol az
építészetrõl és a dizájnról, ehhez illeszkedõen, milyen
körülmények között tartja ideálisnak annak képzését.
Természetesen ebben a helyzetben nagy jelentõségû
döntés, hogy ki az a szerencsés tervezõ, akinek ilyen fel-
adat jut. A MOME 2008-ban elindított beruházásának
mostanra lezárult elsõ fázisát, a Technológiai Park épü-
leteit a CET építészei, Csomay Zsófia és fiatal kollégája,
Németh Tamás jegyzik, az elképzelés felvázolásában
még Reimholz Péter öröksége is érzékelhetõ. Ez a terve-
zõválasztás nagyon is érthetõ, Csomay (és persze a saj-
nos majd tíz éve eltávozott Reimholz) meghatározó
egyéniségei az egyetem építészképzésének, Reimholz pe-
dig tervezõként is foglalkozott már vele. (A mostani át-
alakítás során lebontott kollégiumot Reimholz Péter ter-
vezte 1991-ben [1], s a Mûhelyházra is felvázolt még
elképzelést.) A környék villás beépítéseit, a kertek, lige-
tek hangulatát Csomay behatóan ismeri, csakúgy, mint
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azokat a kollégákat, akiknek szava volt abban, hogy mi-
lyen terekre, tárgyakra és eszközökre van szükség ah-
hoz, hogy a nemzetközi színvonalú képzés fizikai felté-
teleit biztosítsák a hallgatóknak. A folyamatos párbeszéd
nemcsak a programot alakította, hanem, mint látni fog-
juk, a részletes bútorozási terveket is. 

Közismert, hogy a MOME kampusz átalakítása Kopek
Gábor rektorságának idején indult, a munkát azóta is
megbízottként õ felügyeli. Az egyetem jelenlegi rektora,
Fülöp József a megindított folyamatot pedig mindenben
támogatja. Az egyetem terérõl való gondolkodás azon-
ban a ma folyó építkezéseket jóval megelõzi, számomra
akkor történt az elsõ, szimbolikus fontosságú lépés, ami-
kor a kampusz kerítésérõl eltávolították a szögesdróto-
kat. Meglepõ emlékem, hogy ez nem mindenkibõl vál-
tott ki lelkes elismerést, pedig egy szabad, nyitott és be-
fogadó természetû intézmény köré nehéz lenne ma el-
képzelni ilyet. És most jöhetne a történeti áttekintés az
épület fokozatos fejlõdésérõl az aula fogadótérré való
alakításától, a könyvtár üvegtéglafalán át a nagyszabású
beruházásig, de az alakulás folyamatát még nem szabad
elmesélni, azzal várni kell még a kampusz elkészültéig,
a majdani Tudásközpont és Akadémiai épületek átadásá-
ig. (Magyarország legjelentõsebb kreatívipari beruházá-
sa 2014 novemberében kezdõdött meg. Ennek részeként
2015-ben építészeti pályázatot írtak ki. A pályázat nyer-
tese a 3h építésziroda, Csillag Katalin és Gunther Zsolt.
A kiemelt budapesti beruházások között megvalósuló
egyetemi fejlesztés a közbeszerzés folyamatának elhúzó-
dása miatt még javában tart.[2])  Mert akkor lesz majd
kész a mû, akkor válik értelmezhetõvé az egész építésze-
ti koncepció. Sõt a lényeg, az hogy érvényes és léptékhe-
lyes volt-e a házakat életre hívó nagyszabású vízió, még
ennél is késõbb, a bejáratott használat után ítélhetõ
meg. 

Egy egyetemi épület kritikája kapcsán a másik nagy a
kísértés, hogy neves építészeti és dizájn központokkal
összehasonlítva elmélkedjünk – nekem elsõként is Siza

portói egyetemi épületei [3] jutottak az eszembe etalon-
ként, talán a lépték és pavilonos elhelyezkedés okán –
mégis vissza kell fogjuk az értelmezés sokirányú elterje-
dését, a külsõ kontextusokba való illesztését is. Nincsen
ennek sem itt még az ideje. Nehéz helyzet ez a jelen kri-
tika szempontjából is: a zugligeti kampusz ma építési te-
rület, a Farkasdy-féle épület megdöbbentõ mértékben
szétverve áll (a kert irányába való lezárás felnyílt, mert
15 méterrel meghosszabbodik?) az új épületek betonko-
losszusai pedig még csak most magasodnak ki a megma-
radó fák között. Nem értelmezhetõ még tehát a kontex-
tus, de még az átadott új épület majdani kapcsolatai
sem a maguk teljességében, így pl. a kerttel és a többi
épületekkel való viszonyok is alig olvashatóak. A mai
helyzet sajátos állapotot mutat: míg a hagyományos fõ-
bejárati oldal a munkagépeké, addig a telek északi olda-
la már használatba került. A zugligeti kampusz a Buda-
keszi útról éled újjá.

Ez a megközelítés persze csak azoknak hátsó út, akik
a korábbi egyetemet ismerték, hiszen a Budakeszi út
szintén egy fontos és forgalmas szervezõ ereje Budának.
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Az elkészült két épület, különösen a mostani Média- és
Mûteremház mind bejáratával, mind homlokzati megje-
lenésével érzékenyen és összetett módon reagál arra az
adottságra, hogy mind az utca fele, mind a majdani bel-
sõ kert és a többi épület irányába fordulnia kell. Itt kell
rögtön leszögeznünk, hogy ebben a viszonyulásban is a
tervezõk pragmatikus szemléletmódja hoz megoldást. Ez
az épület ugyanis nem plasztikájával akar kitûnni, nem
is kíván egyedi mûalkotásként megjelenni, hanem sötét
tónusú tömbként, hagyományos kubatúrával foglal ma-
gának biztos helyet a telek peremén. Az utca felõl nézve
a bejárat pontosan artikulált, vertikálisan hangsúlyozott
a központi rész kimagasló elemének köszönhetõen. A
külsõ kerítés is azt sugallja, hogy onnan tárul majd fel
az épület. Pedig ez nem így van, hiszen középrõl csak a
gazdasági bejárat nyílik, mögötte annak ellenére nem ta-
lálható fogadótér, hogy ebben a központi részben talál-
ható a lépcsõház. A látogató azonban nem innen közép-
rõl érkezik. Õt elvezetik az épület mellett, hogy a hosz-
szanti tengely felõl tárják fel számára a belsõ tereket.
Majd késõbb, egy izgalmasan alakított hídon keresztül
közelíthet a többi épület érintésével Zugliget felõl. Nem
ez az egyetlen rafinált megoldás ebben az épületben: a
látszólagos egyszerûség ellenére, egyre-másra azt ta-

pasztaljuk majd, hogy kifejezetten összetett, akár bonyo-
lult konstellációkat rejt a konzekvens tér, anyag és szín-
használat. 

Itt fontos megjegyezzük, hogy Csomayék telepítési
tervének részeként megvalósult a telek északi peremén
futó új, gazdasági útvonal, ami nemcsak a terület feltá-
rását változtatja meg, hanem egyben a majdan kialakuló
összképet is átalakítja. Azt vetíti elõre, hogy a MOME az
új felvetésben már nem egy irányba néz és nem egyfó-
kuszú, tehát nem a nagy Zugligeti úti fõhomlokzat mö-
gött lévõ épület az egyetem hangsúlya, hanem a Zugli-
geti kampusz körkörösen bejárható terület, ami sokféle
tevékenységet és különbözõ használókat befogad.

A MOME 2 tömbje a két éve átadott Mûteremház for-
mavilágát és anyaghasználatát követi, annak második és
harmadik fázisa egyben. Azért fogalmazok így, mert
Csomay és Németh (és Reimholz) eredeti beépítési ter-
vében még két különálló épület volt az, ami a megvaló-
sulás során eggyé olvadt. Térszervezésében, funkcionális
rendjében ez az összekapcsolás lényegi változást nem
hozott, csak fejtörést, hogy a megnövekedett közlekedõ-
tömbjét hogyan lehet a homlokzaton kezelni. A Mûhely-
ház és az egyben kezelt Média- és Mûteremház bár hasz-
nálatában természetesen különbözik, de lényegét tekint-
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ve mégis egy: a MOME „kézzel csinálós” avagy „craftos”,
kísérletezõ szellemiségéhez kötõdik. A most átadott épü-
letben a különbözõ dizájnterületek mûtermei, kísérleti
laborjai és az alapképzés számára fontos rajzterem ka-
pott helyet a kiszolgáló funkciókkal együtt, tehát a
MOME kézmûves hagyománya kap kiterjedési lehetõsé-
get. Ez fontos és örömteli tény azok számára, akik az el-
múlt évtizedben attól tartottak, hogy a vizuális kommu-
nikáció és a médiadesign iránti megnövekedett érdeklõ-
dés veszélyeztetné az Iparon meglévõ hagyományos
szakmákat, az ötvösöket, textileseket, szilikátosokat és
tárgytervezõket. Most, ebben a Mûteremházban minden-
kinek lett helye: ez szellemi és fizikai értelemben is fon-
tos állítás. A különbözõ tevékenységek szorosan egymás
mellett/alatt/fölött sorjáznak: a földszinti fogadótérbõl
nyílóan elõtérként is egy kétszintes, világos térkísérleti
labor az építészek számára, utána szitamûhely, kerámia
mûterem, betonlabor, üvegmûhely a különbözõ szinte-
ken. Az épület ötszintes, ebbõl kettõ a föld alatt találha-
tó.  A felsõ szinten van a rajzterem, felülvilágítókkal is
rendelkezõ, eredetileg térelemekkel osztható hatalmas
tér (a kivitelezés során érthetetlen módon elmaradt a to-
logatható térelválasztók beépítése, ami azért elgondol-
kodtató a használat szempontjából). A Média traktusban
egymás fölött két hatalmas, galériázott mûterem találha-
tó: egy fehér kocka a fotósok számára és felette, vele
egyezõ méretben fekete mûterem a filmeseknek. Utóbbi
vetítõvel, hangstúdióval, utómunka stúdióval és színész
öltözõvel egészül ki, hogy a hely professzionális bérstú-
dióként is mûködhessen, ami nemcsak pénzbevételi le-
hetõség, hanem egyben a szakmagyakorlás testközelbõl
való tapasztalását is magával hozhatja.

A fõbb funkciók felsorolásából is kitûnik, hogy ez az
egyetemi épület lényegét tekintve ipari tevékenységeket

fogad be, zajos nagy gépekkel, csörlõkkel, kemencékkel,
betonkeverõkkel. Ezt a használatot azért szükséges
hangsúlyozni, mert a terv ebbõl a funkcióból eredeztet-
hetõ, az építészek szemléletmódjára a funkciónak való
megfelelés volt a jellemzõ. Fölösleges lenne tehát keres-
ni a reprezentatív minõséget, mert nem ez itt a lényeg,
bár természetesen a földszinten a megérkezést, vendég-
várást szolgálják a terek és az épület nagyvonalú a külsõ
kapcsolataiban is, így déli irányban beton mellvéddel vé-
dett, hosszú terasz kíséri hosszan végig az épületet és a
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Mûhelyház fóruma felé is érdekes tér alakul. Összességé-
ben azonban ez nem az az épület, ahol az egyetem
presztízsét hangsúlyozzák, hanem az, ahol az intenzív
munka folyik. Bár középületben járunk, ennek ellenére
az ipari funkció felõl is érdemes olvasni a házat. 

A MOME 2 építészeti döntései e kettõsség között te-
remtenek finom egyensúlyt. A homlokzat is ennek a kö-
vetkezménye. A sötétbarna, feketés falazótégla gyûrt fe-
lületével erõteljes hatású, messzirõl szigorúnak tûnik, de
közelrõl barátságos. Égetett kerámiaként, izgalmas tex-
túrájú felületként, bõrszerû anyagként vonzó, kifejezet-
ten tapintásra ösztönzõ. Érintésre ingerel, tehát magá-
hoz hívogató ez az épület – ebben az anyagban is a be-
járat kapcsán említett rafinált kettõsséget érzékelni. A
megjelenõ nyílások is a középület és az ipari épület ket-
tõs jelentését hordozzák: a földszinti többszintes építé-
szeti térkísérleti labor négyzetes üvegtégla felületei az
utóbbit erõsítik. Igaz, a tervezõk bánatára a fugák színe
nem a megadott szürke, hanem annál világosabb, így a
fal homogén hatását ez kissé csökkenti, a nyílásokat ab-
lakszerûbbé teszi, de ennek ellenére is olvasható az ere-
deti szándék.

Az épület – szintén a funkcionális rendbõl adódóan –
külsõ megjelenésében hármas karakterû. A Mûteremház
ablakokkal ritmizált, a Médiaház zárt kubatúra, a közöt-
tük lévõ kiszolgáló, közlekedõ tömb finom téglalamella
mögé rejtett. Az épület hosszanti jellegét a déli homlok-
zaton beton elõtetõ és persze a másik épülethez vezetõ
híd nyújtja meg, így a kert felõli oldal összhatásában
sokkal horizontálisabb érzetû, mint az utcai homlokzat.
Érdekesség, de nem ellentmondás, hogy a kívülrõl érzé-
kelhetõ hármas tagolás a belsõ térben nem átélhetõ. A
bejárat – ahogyan azt már említettük – a hosszanti vég-
falról nyílik, onnan tulajdonképpen egy középfolyosós
logikára szervezve adónak a terek. Balra, az utca irányá-
ba a nagyterû mûtermek, jobbra a kiszolgálóhelyiségek,
így öltözõk, kisebb laborok. A folyosó végén található a
két hatalmas, professzionális célra kiadható mûterem.
Az épület megemelt középsõ traktusában tehát nincsen
keresztirányú tér, nincsen tágasság, ami az utcai hom-
lokzat láttán kissé meglepõ, de a belsõ térben járva már
lényegtelen kérdéssé válik. A belsõ világ enélkül is kohe-
rens, jól átlátható, homogén. 

A fegyelmezettség és következetesség a belsõ térben
és ennek részeként a bútorok kialakításban is megfigyel-
hetõ, de itt már nem lenne szerencsés szigorról beszélni
egyfelõl azért, mert a mindenre kiterjedõ alaposság sze-
rethetõ gondossággá alakul, másfelõl annak okán sem,
hogy ez a tér hamarosan megtelik majd színes, zajos,
karakteres élettel, emberek jelenlétével és a hozzájuk
tartozó használati és mûtárgyakkal. A konzekvens szín-
és anyaghasználat tehát megnyugtató közeg a beköltözõ
tevékenységekhez. Jelen állapotában a teret a szürke tó-
nusai és a fafelületek visszafogottsága jellemzik. Az épü-
leten belül most csend van: azt ígérik, hogy ez a mûkö-
dés közben is így marad, ami persze itt nehéz feladat
lesz. A tervezés során alapvetõ fontosságú volt az akusz-
tikus szakemberrel való közremûködés, hiszen a külön-
bözõ ipari tevékenységek egymásmellettisége nagyon 
zavaró lehet. Különösen a fotó- és a filmstúdió számára
fontos a csend és a nyugalom: a zavartalan munkát
azonban belülrõl és kívülrõl is zaj, és ami legalább eny-
nyire fontos, rezgések nehezítik. Az ettõl való függetle-
nedés fizikai értelemben is megvalósul. Az épület szer-
kezetétõl eltartott, ház a házban logika szerint épült
meg a két nagy média mûterem, Karsai Elekné és Csott
Róbert akusztikus munkája a többi tér kapcsán is nagy
fontosságú feladat volt. 

A terek említett egyöntetûségébõl megszületõ finom
harmónia eléréséhez persze nagyon sok részletet kellett
pontosan kidolgozni az ajtók bélleteinek alumíniumborí-
tásától, a folyosón beépített szekrények eternit ajtóborí-
tásán át az álmennyezetig. Utóbbi – mint annyi minden
más – egyedi tervezés, egyedi gyártmány. A perforált
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hullámlemez kapcsolható a ház ipari jellegéhez, térbeli-
sége okán akusztikai hatású is és vizuálisan izgalma-
sabb, kellemesebb, mint egy sík felület, ráadásul az
elektromos tervezõvel való közös fejlesztés eredménye-
ként még szerelhetõ világító csíkot is befogad. A mûter-
mek vezetõivel való közvetlen és részletes igényfelmé-
rést követõen a belsõépítészeti munkákban kipróbált
mesterekkel, szakemberekkel való egyedi fejlesztések so-
rán alakultak ki a mûtermek. Mondhatni, hogy ez is az
„iparos” hagyomány, hiszen szervesen köthetõ az egye-
tem építész (korábban belsõépítész) képzéséhez, hogy a
bútorozás megoldásainak szerkezeti és anyagbéli részle-
teit is pontosan ismerik a tervezõk, erre figyelmük kiter-
jed. Ez a mívesség, ebben a házban azért kiemelt fontos-
ságú, mert minden tevékenység egészen sajátos tárgyi
környezetet igényel – hiszen a textileseknek szitázóasz-
talra van szüksége, a keramikusoknak polcokra, formázó
asztalokra, a térkísérleti laborban futómacskapályára, a
filmstúdiónak végtelenített térre – a hatás mégis egysé-
ges, a térrel együttmûködõen kialakított. A vásárolható
termékek, különösen az olcsó dizájntárgyak beszerzése
során gyakran tapasztalni, hogy a tervezõi elképzelés
már nyomokban sem érzékelhetõ. Itt szerencsére nem ez
a helyzet, a tárgyak jelentõs többsége egyedi gyártmány.
Különösen a közbeszerzésben megvalósuló kivitelezés
során hatalmas munka (valójában irtózatos küzdelem) a
tervezõnek azt elérni, hogy az igényesség minden lép-
tékben megvalósuljon. Ha a bejárás során a tervezõ itt-
ott fájdalmasan fel is szisszen, ha egy horganyzott meg-
oldás helyett porszórt felületet lát, vagy más minõségû
fa került beépítésre – mindezek ellenére csodálattal kell
adózzunk, hogy végül ennyi minõségi, innovációval lét-
rehozott, egyedi tervezésû bútor került beépítésre. 

Az építészeti terek kapcsán utolsóként a kerámiamû-
helybe szeretném invitálni az olvasót, mert ez a tér (és a
kialakításáért folytatott kitartó küzdelem) mutatja szá-
momra a legplasztikusabban azt a pozitív attitûdöt, ami
Csomayt jellemzi. A keramikusok a mínusz elsõ szinten
dolgoznak, tehát mûtermük a föld alatt található. Még-
sem sötét ez a hely, mert oldalról, az utcai front felõl
egy rejtett angolakna engedi be a természetes fényt. A
kerámiamûhely külsõ fala a lehetõ legnagyobb felülettel
nyílik fel az akna nyers betonfala felé. Ez a betonfelület
se nem míves, se nem különleges zsaluzatú, de a felülrõl
jövõ surlófényben a deszkák nyomata mégis térbelivé,
strukturálttá teszi a felületet. Az angolakna bejárható
külsõ tér. Részben akár polcozható is lesz, kerámiák tá-
rolására alkalmas. De ami még fontosabb, lépcsõ vezet
fel innen közvetlenül a bejárathoz. Sajátos karaktere mi-
att biztosan kedvelt, „titkos” helye lesz majd a hallgatók-
nak. Intenzív jelenlétet igényelt a tervezõtõl a megszo-
kottól eltérõ megoldások benntartása a rendszerben, ez

a MOME 2 tereiben járva mindenütt érzékelhetõ. A
használatra való koncentrált figyelem, a majdani tevé-
kenységekre való érzékeny ráhangolódás az, ami már
mostani állapotában is megszínezi a házat. A majdani
tevékenységek iránti érzékelhetõ tisztelet az, ami embe-
rivé, szerethetõvé teszi a sokat hangsúlyozott pragmati-
kus szerkesztést és a funkcionalista személetet. A MOME
2 mestermunka. A kérdés már csak az, hogy az elkészült
épületekre nyitányként kell gondoljunk, amely felvezeti
a többi épületet, avagy önálló állításként, amely inkább
az örökséghez kapcsolódik, az Ipar múltjából következõ
összegzõ állítás... A CET és Csomay Zsófia vezetõ terve-
zõ kiválasztása a Technológiai Park épületeinek a terve-
zésére pontos döntés, mert a szakmagyakorlásában és
MOME-s identitásában is kiegyensúlyozott, érett szemé-
lyiség tud olyan mûtermi szárnyat tervezni, ahol való-
ban minden sallang, extra jelentés, önkifejezõ szándék
nélküli a térképzés. A fegyelmezettség és következetes-
ség ennél a háznál mind külsõ megoldásaiban, mind bel-
sõ megjelenésében az egyik legfontosabb állítás. Szerve-
sen kapcsolható a tervezõnek ahhoz a mély, általáno-
sabb érvényû meggyõzõdéséhez is, hogy a pontosan fo-
galmazott, szigorú rendben összerakott épületek szelle-
mi és fizikai értelemben is lassabban avulnak, mint az
erõteljes karakteres, expresszivitásra törekevõ házak. 

Ezzel a véleményével Csomay természetesen nincsen
egyedül: a kortárs magyar építészetben már évtizedek
óta jelen van az a vélemény, hogy a nagy mûalkotások
létrehozása helyett idõtálló, szigorú professzionalizmus-
sal létrehozott épületekre van szükség. Ebben az érvelés-
ben okként érzékelhetõ a 80-as években Magyarorszá-
gon elburjánzó, kisstílû formai és stiláris jellemzõktõl
roskadozó épületek láttán érzett jogos szomorúság, a
formabontó épületek iránt idõvel megcsappanó nemzet-
közi lelkesedés, a korábban ünnepelt nagy gesztusú épü-
letekben való csalódás. Az a dilemma jelenik meg, hogy
az épületeknek az idõtállósága vagy az újszerûsége a
fontosabb érték. (Bár természetesen nem állíthatjuk,
hogy a két érték feltétlenül egymásnak ellentmondana.)
Csomay a hosszú távú érvényességet tartja elsõdleges-
nek, a használhatóság preferálását megnyugtatónak. A
MOME 2 megoldásai is errõl tanúskodnak. A funkciona-
lista dizájn észszerû hagyománya érzékeny részletmegol-
dásokkal ad teret a megújuló szakmai képzésnek, helyet
az innovatív technológiának, és ami ennél sokkal fonto-
sabb, megnyugtató közeget a jövõ kreatív tervezõi szá-
mára. 

Somogyi Krisztina
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Állandó vita építész körökben, hogy vajon feltétele-e egy hite-

les spirituális tér létrehozásának, hogy az alkotó hívõ legyen. A

kérdést most sem fogjuk eldönteni, de a kastélydombi Luther-

kápolna esetében az építészeti kvalitás mellett az elkötelezett

hitnek is nyilvánvaló szerepe van abban, hogy a szakralitás egy-

értelmûen áthatja a kompakt kis épületet.

A közel kétszáz tagot számláló gyülekezet az új templom
megépülése elõtt a helyi református templomban tartot-
ta az istentiszteleteket, a bibliaórák pedig egy magánla-
kásban zajlottak. Egyházi és kerületi támogatással, saját
forrás hozzáadásával vásárolták a forgalmas fõút mellett

fekvõ, beépíthetõ tartalékkal rendelkezõ saroktelket, me-
lyen jellegzetes sátortetõs kockaház állt, sûrû bozóttal
körülvéve. A házat parókiává alakították, a telekre pedig
a zuglói evangélikus gyülekezetben tisztséget is viselõ
Krizsán András tervezett új templomot. 

A helyszín adottságai és az evangélikus templomépíté-
szet hagyományai együtt határozták meg az új épület te-
lepítését és megjelenését. A Budapest környéki, ma már
a fõvároshoz tartozó falvak kísértetiesen emlékeztetnek
egymásra, nehéz megállapítani, hogy az ember Rákos-
szentmihályon vagy épp Pestlõrincen hajt keresztül. A
hosszan és egyenesen a semmibe tartó helyi fõút mellett
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A ritmikusan tagolt kerítésfal a

kolostorok kerengõit idézi. A tekin-

tet számára nyitott határ szép gesz-

tussal fejezi ki a gyülekezet és a

külvilág viszonyát

háború elõtti ízes villák váltakoznak a hatvanas évek
kockaházaival és az ezt követõ idõszak vegyes karakterû
családi házaival. A lakóépületekben kialakított vállalko-
zások sorát idõként megtöri egy-egy kellemes park, mely
a nagy egyházak templomait veszi körül: a katolikus,
evangélikus és református templom tornyai tagolják sza-
kaszokra az utcaképet. Pestimrén az evangélikus temp-
lom tornya eddig hiányzott a sorból.

A protestáns templomok esztétikai megjelenése ha-
gyományosan szûkszavú, a hangsúly az Igén van. A
Habsburg Birodalomban a protestáns vallásokat amúgy
sem látták szívesen, templomaik nem, vagy csak korláto-
zásokkal épülhettek, a város területén kívül, nem hasz-
nálhattak követ és vasat, nem rendelkezhettek toronnyal
és haranggal, és a bejáratuk nem nézhetett a település
felé [1][4][3]. Más megtûrt vallásokhoz hasonlóan sok-
szor egyéb rendeltetésû épületekben, például magtárak-
ban tartották az istentiszteletet [2] (ahogy a zsidók is
gyakran imádkoztak lakás-zsinagógákban). A szerény
építészeti megjelenésnek tehát kettõs – liturgikus és tör-
téneti – hagyománya is van.  

A település, a gyülekezet életében ugyanakkor a
templom kiemelt helyszín, amit külsejének, környezeté-
nek értelemszerûen tükröznie kell. A Pestszentimre fõut-
cájában sorakozó templomok megtörik a lakóházak so-
rát. Az új templom számára kiszemelt saroktelken a fen-
ti szempontokon kívül a vegyes épített környezethez is
igazodni kellett az épület megformálása során. A tervezõ
határozott szándéka volt, hogy kiemelje a helyet a hét-
köznapi terek sorából, és fizikailag, az építészet eszköze-
inek segítségével is átélhetõvé tegye a vallásgyakorlás lé-
nyeges mozzanatát, az ég felé törekvõ igyekezetet.
Mindezt az evangélikus szemlélet jegyében, amely a föl-
di párbeszédre is súlyt helyez, a gyülekezetet befogadó
térre pedig egyszerû, otthonos hajlékként tekint.

A kastélydombi Luther-kápolna esetében a tervezõi
bravúr abban áll, hogy úgy sikerült hangsúlyt adni az
épületnek, hogy közben nem bicsaklik meg az épített
környezet ritmusa sem: a nyilvánvalóan kiemelt funkció-
jú ház zökkenõmentesen illeszkedik a kisvárosi architek-
túra léptékéhez. Az illeszkedés (ez a sokszor és sokat
tárgyalt, sõt kritizált bûvszó) itt hiteles értelmet nyer, és
nem puszta formai hasonulás, bár a formának, az anyag-
nak és a léptéknek egyaránt szerepe van abban, hogy a
kápolna épülete teremtettnek tûnik. Leginkább azzal az
ihletettséggel magyarázható ez, amely nem a hagyomá-
nyos formákban keres kapaszkodót, hanem azzal a lel-
külettel azonosul, amely a maga idején a történeti for-
mákat is világra hozta, és magától értetõdõen nyilvánul
meg a kortárs vizualitás nyelvén is. 

A fõúttól elhúzódva, a mellékutca vonalán álló, arche-
tipikus, saroktelki házforma a hajdani magtárak felfelé

nyújtott arányait idézi. A falak síkját nem töri meg pár-
kány, eresz, tagozat; hangsúlyt kap a burkolat osztásá-
nak archaikus ritmusa. Az épület határozottan a korai
kereszténység ártatlan õszinteségét juttatja eszünkbe,
miközben egyértelmûen vállalja, hogy 2000 év elteltével
már oda a megnyugtató szimmetria: elmozdult tenge-
lyek, kitérõ egyenesek alkotnak újfajta rendet. A zárt
kubus mégsem válik elzárkózóvá, mert az épület finom
gesztusokkal nyit azokon a pontokon, ahol a használók-
kal találkozik. A bejáratok környékén megmozdul a
homlokzat, elõtetõk, a fal síkjába mélyített fülkék kere-
tezik a belépést, ugyanez a motívum ismétlõdik a telket
határoló kerítésfalon. 

A családi ház méreténél épp csak egy nagyságrenddel
– és elsõsorban magassági méreteit tekintve – nagyobb
„pajta” áttört kerítéssel védett zöld kertben áll. A kápol-
na terét nagyméretû – a bentlét védettségét osztásokkal
fokozó – üvegfelület kapcsolja a kerthez, amely üde és
derûs helyszíne a gyülekezeti alkalmak elõtt és után zaj-
ló informális beszélgetéseknek. Ezek az oda járók életé-
ben épp oly fontosak, mint maga a rítus. Az udvar inti-
mitása nem csak a ritmikusan tagolt kerítésnek köszön-
hetõ, amely két oldalról védi és öleli. Legalább ilyen fon-
tos az eszmei erõtér, amely a kompozíció két pólusa: a
telken hátrahúzott épület és a sarkot lehorgonyzó ha-
rangtorony között feszül. A fõút vonalában álló magá-
nyos torony rímel a hagyományos utcaképet idõnként
megbontó templomtornyok motívumára. Majdnem azt
írtam, ritmusára, de már annyiszor fordult elõ a ritmus
szó, hogy üres ismétlésnek tûnhet. Pedig az egyszerre
nemes és barátságos épületegyüttes hatásának lényege
valahol épp ebben keresendõ – a részletek ritmusa révén

M E T S Z E T / 2 0 1 8  / j ú l i u s / a u g u s z t u s

V Á R O S I  É P Ü L E T

metszet 2018-4.qxd  8/14/2018  3:08 PM  Page 49



bomlik emberi léptékûvé a magasztossal párbeszédet
folytató, fegyelmezett geometria. A kerítés és a torony
önállóan is térplasztika, a formák és osztások szigorúan
derékszögûek, irányuk, arányuk és ritmusuk azonban át-
gondolt és összhangban van az adott építészeti elem
funkciójával. A kerítés elemei mintha kapuzatok lenné-
nek, ott van ugyan köztük a rács, mert szükség van rá,
de igyekszik olyan semlegesen viselkedni, amennyire
csak lehetséges. A torony egyszerû hasáb, szinte antité-
zise a klasszikus torony-szimbolikának, hisz lapostetõs.
Mégis magában hordozza, sõt sugározza a „toronyság”
lényegét: a párbeszédet a fentvalóval. Nem törekszik az
égbe, ehelyett felsõ régiója áttörtté válik, megnyílik a
mindenség felé, magába engedi, ami az éterbõl érkezik.
Nem csak övpárkányként funkcionáló felirata, de zömök

alakja is stabilan hirdeti Luther szavait: Erõs vár a mi is-
tenünk.

A belsõ térben folytatódik a termékeny feszültség: a
minõségi anyagokkal burkolt, homogén sík felületek kö-
zött felerõsödik a részletek ritmikája. Az eresz hátra, a
karzat felé emelkedik, itt az épület kétszintessé válik,

alul kaptak helyet a kiszolgáló, illetve foglalkoztató he-
lyiségek. Az alapterületéhez képest nagy belmagasságú
liturgikus térben a világos nyír és tölgy faburkolatok, a
falon a strukturált fehér vakolat, az egyszerû alaprajzi
forma a skandináv népek építészetét idézi. Mellettük a
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cementlap padló forgórózsákat kirajzoló geometrikus
arabeszk mintája melegséget árasztó szõnyegnek hat, fe-
gyelmezetten ismétlõdõ mintázata és szürke-fehér színe
azonban megint csak északot idézi. A belsõépítészet a
Murum Stúdió (Szüts Nóra és Baló Dániel) munkája,

méltó folytatása az architektúrának, olyan ínyencfalatok-
kal, mint a karzat mellvédjébe rejtett gépészet.

Az átgondolt fényeknek különleges szerepük van a
templomtér lelkiségének kirajzolásában. A szertartáste-
ret derékszögû, falfülke mélységû és magasságú apszis
bõvíti, mely a masszív és homogén oromfal mögül kap
természetes fényt, szinte leválik róla – ennek elõterében
áll a liturgiát szolgáló bútorzat. Az aszimmetrikus orom-
falra a gerinc tengelyében keresztet rajzol a keskeny ab-
lakok csíkjain beszüremlõ fény – az apszis és a kereszt
közt a fény teremt eszmei kapcsolatot. A világítótestek
egyik csoportja a falakra került, súrló fényük kiemeli a
szabálytalanul érdes, kézi vakolást idézõ falfelület plasz-
tikáját. Az általános megvilágítást szolgáló falhoz simuló
fényforrások azonban szinte észrevehetetlenek a térbe
belógatott függõlámpák csoportja mellett, melyek ék
alakban vonulnak az oromfali kereszt irányába. Sokan
sokfélére asszociálnak a lebegõ lámpatestek láttán, az
üdvösség felé törekvõ lelkek víziója talán nem idegen a
kompozíciótól. 

A teret már birtokba vette és belakta a gyülekezet. Az
építész sokszor (sõt többnyire) elkeseredik, amikor az
általa a legapróbb részletekig megtervezett enteriõrt a
használó a maga ízlése szerint rendezi be. Itt története-
sen vörös huzatú – bár a skandináv ízléshez igazodóan
egyszerû vonalvezetésû – székek sora került a vélhetõen
világos fából megálmodott padsorok helyébe, és a litur-
gikus bútorzat is máshonnan származik. Ám a környe-
zetpszichológus arra figyelmeztet, hogy miután nyeltünk
egy nagyot, érdemes megbecsülni a laikus felhasználó
által „hozzáadott értéket”, mert õ is alkot, amikor a teret
a saját képére formálja.  Ez esetben például a nemes
gesztusokkal alakított térben a vörös székek kifejezetten
pezsdítõen mutatnak, az életet, a földi valóságot, a má-
sik pólust képviselik, amelyrõl ugyancsak nem szabad
megfeledkeznünk.  

A tervezõ Krizsán András egy alkalommal Plesz Antalt
idézte, aki szerint a jó építészethez három dolog kell:
lépték, ritmus és ihlet. Szó szerint e három összetevõ he-
lyes aránya teszi, hogy a pestszentimrei Luther-kápolná-
nak sikerül nagyzolás nélkül emelkedetté válnia, és pá-
tosz nélkül beszélnie a magasztosról. Az építész szándé-
ka szerint a szavak itt lábujjhegyre állnak, a lélek felfelé
törekszik. Az õ munkáját dicséri, hogy a gesztus kölcsö-
nös: a tér lehajol az emberhez, és átöleli. 

Zöldi Anna
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Az utóbbi idõben egyre gyakrabban hallhatunk az „okos
város” – vagy, ahogy a nemzetközi szaknyelv használja,
„smart city” – fejlesztésekrõl. Bár a fogalom már 1997-
ben felbukkant Stephen Graham és Alessandro Aurigi
virtuális városokról szóló írásában [1], az elmúlt húsz
évben a településfejlesztõ szakma nem tudott nemzetkö-
zileg egységesen elfogadott definíciót találni sem magá-
nak a fogalomnak, sem a hozzá köthetõ településfejlesz-
tési módszertannak. Azon túl, hogy minden település

nyilvánvalóan egyedi és nehezen tipizálható, valószínû-
leg elsõdleges oka ennek, hogy a technológiaszolgáltató
óriásvállalatok saját termékeik piaci érdekeinek megfele-
lõen folyamatosan újraértelmezik a kifejezést [2]. Az
IBM, a T-Systems, a Siemens, a Deutsche Telekom mind
„okos város megoldásokat” kínálnak –, hogy csak né-
hány, Magyarországon is jelen levõ vállalatot említsünk. 

Az okos városok 2025-re globálisan 2 trillió dollár ér-
tékûnek becsült [3] és rohamosan fejlõdõ piacán a leg-

52 M E T S Z E T / 2 0 1 8  / j ú l i u s / a u g u s z t u s

AZ OKOS VÁROS

Új esély a tudatos településfejlesztés meghonosítására 

Hogyan válhatnak a tradicionális

magyar kisvárosok Okos Várossá?

metszet 2018-4.qxd  8/14/2018  3:08 PM  Page 52



több országban kevés lehetõsége adódik a településfej-
lesztés szabályozásának, hogy az okos város fejlesztése-
ket az üzleti érdekek elsõdlegessége helyett a települé-
sek és azok polgárainak  valós érdekei szerint alakíthas-
sa. Pedig erre nagy szükség van, különösen Közép-Kelet
Európában, így Magyarországon is, ahol a településfej-
lesztés történelmi okokból még nem jutott el egy olyan
érettségi, tudatossági szintre, mint a nyugati államok-
ban.

A magyarság csak a 12. századra hagyott fel véglege-
sen a nomád életmóddal, és telepedett le állandósult fal-
vakban. Magyarországon csak a 13-14. századra alakul-

tak ki nyugati értelemben vett, a társadalmi szerepek
differenciálódásának eredményeként létrejövõ, a polgár-
ság és a kézmûves-kereskedõ réteg által lakott, külön jo-
gokkal rendelkezõ városok. [4] A településügyi szabá-
lyozás elsõ dokumentumai nem fejlesztésekkel, hanem
elsõsorban tûzvédelmi szempontoknak megfelelõ telek-
kimérésekkel, az utcák nyomvonalának meghatározásá-
val, valamint az építendõ házak közötti távolság elõírá-
sával a biztonsághoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkoz-
tak. A török kor után gyakori az elhagyatott területekre
való népességletelepítés mint városszabályozási tevé-
kenység, amit jellemzõen az adott területet birtokló föl-
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desurak valósítottak meg. [5] Fejlesztési döntéseik nem
demokratikus, hanem kvázi egyszemélyi, „felsõ” dönté-
sek voltak.

Az újkori változások és a szocializmus sem segítette,
sõt tovább nehezítette a tudatos, a település közösségét
bevonó, ún. „alulról szervezõdõ” településfejlesztés meg-
honosodását. A szocialista rendszer városai saját bevétel-
lel, fejlesztési forrással nem rendelkeztek, minden forrá-
suk a központi elosztásból származott. Az állam a forrá-
sokat elõbb a régiók között, majd a régiók a városok és
falvak között osztották el. A régióközpontokban éltek az
elosztást végzõ párt- és állami vezetõ hivatalnokok, aki-
ket lokálpatrióta érzelmeik és saját székhelyük kiépítésé-
hez fûzõdõ érdekeik a források helyi felhasználására
ösztönöztek. A régióknak juttatott erõforrások aránytala-
nul nagy része így e városoknak jutott. Ekkor nõtt meg
és vált nagy súlyúvá ez a 20-500 000 fõ közötti városka-
tegória a többi városok terhére.

A rendszerváltozás óta Magyarország településeinek
fejlesztése a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló törvény révén jogi értelemben egyértelmûen a te-
lepülési önkormányzatok hatáskörébe került, amelyek
demokratikus úton, a helyi közösség bevonásával való-
sítják meg fejlesztéseiket. A korszerû jogi környezet le-

hetõvé teszi, hogy a települések feltárják lehetõségeiket,
erõsségeiket és polgáraik igényeit, majd mindezen té-
nyezõk figyelembevételével fejlesztési terveket dolgozza-
nak ki, amelyekhez eszközöket rendelve lépésrõl-lépésre
elérjék céljaikat.

A jogi környezet által kifejezett elmélet helyes és ideá-
lis, azonban a mindennapi gyakorlat és tapasztalat mást
mutat. A települések többsége kevéssé vagy csak fenn-
tartásokkal vonja be a helyi polgárokat a fejlesztésekrõl
való gondolkodásba, és az igazat megvallva a polgárok
többsége nem is igényli ezt – általában nagyon kicsi
arányban vesznek részt ilyen témájú lakossági fórumo-
kon, hacsak nem valamely nem kívánt fejlesztés meg-
akadályozásáról van szó. 

Ennek megfelelõen az önkormányzatok többsége nem
rendelkezik a helyi közösség vágyait, tényleges igényeit
megtestesítõ fejlesztési programmal és a lehetõségeket
alaposan feltáró, reális lépéssorral. Sokkal inkább az EU
forrásainak pályázati lehívhatóságára, valamint az ál-
lamháztartási források adta lehetõségekre figyelnek. Így
bár a jogi környezet megengedné, hogy saját igényeik
mentén történjenek a fejlesztések, mégis a „Mit szeret-
nénk, mire van szükségünk?” alapállás helyett a „Mire
lehet forrást szerezni?” felfogás a meghatározó. Nyilván-
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valóan történelmileg kialakult reflex, hogy Közép-Kelet
Európa települései többségükben „felülrõl” várják a fej-
lesztési lehetõségeket, és nem „alulról” építkezve fejlesz-
tik magukat.

Ebben a mai magyar településfejlesztésre jellemzõ
szakmai-kulturális hiátusban fontos kérdés, hogy az új
lendültet hozó okos város fejlesztések miként valósulnak
meg: hagyjuk, hogy a piaci szereplõk diktáljanak a fenti
okok miatt gyakran felkészületlen településeknek, vagy
szervezett módon, több évszázados lemaradást ledolgoz-
va vezetjük rá a településeket önmaguk organikus fej-
lesztésének mikéntjére az „okos város módszertan” sza-
bályozott és képzésekkel is támogatott, fokozatos beve-
zetésével [6].

Az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
elõterjesztésre került be a magyar jogrendbe az
56/2017. (III. 20.) kormányrendelettel az „okos város”
és az „okos város módszertan” fogalma. A miniszterel-
nökség háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont tette
közzé az online okos város példatárat, és dolgozta ki az
okos város fejlesztési modell elsõ verzióját is.  

A jogszabályban rögzített „okos város”, „okos telepü-
lés” fogalmak, a módszertan és a követelményrendszer
megalkotásának célja, hogy Magyarország települései-
nek korszerû fejlesztésével a magyar polgárokat szolgál-
ják: legyen még jobb az élet a magyar településeken.
Ennek megfelelõen, a nemzetközi divattrendekkel és a
digitális technológiát öncélúan reklámozó lobbival ellen-
tétben, azt tartjuk „okos város fejlesztésnek”, amely mér-
hetõ, a polgárok által közvetlenül érzékelhetõ választ és
megoldást kínál a települések kihívásaira, és amelynek
eredményeként a település egésze (gazdasága, épített,
természeti és kulturális környezete, szolgáltatásai, inf-
rastruktúrája) és a helyi polgárok életminõsége teljes
összetettségében kimutathatóan fejlõdik.

Egy település „okossága” tehát egy, a település mûkö-
désében, szervezésében, életében folyamatosan jelenlevõ
hozzáállás és törekvés: egyrészrõl az alapvetõ települési

funkciók mûködjenek hibamentesen, másrészrõl jelenjen
meg a korszerûség és az innovációra építõ fejlesztés.
Ebbõl következik, hogy tévednek azok, akik az okos vá-
ros fejlesztéseket leegyszerûsítve egyenlõvé teszik egy-
egy digitális technológiájú termék megvásárlásával. A te-
lepülési alapmûködések jó minõsége nélkülözhetetlen és
elõbbre való minden „luxusszolgáltatás” kipróbálásánál. 

Míg egy alapfunkcióit kifogásolhatóan ellátó települé-
sen visszatetszést kelt, és éles kritikát vált ki a polgárok-
ból egy túlzó, „luxus” városi termék beszerzése, addig a
jól mûködõ településeken a lakosság által is nagyra érté-
kelt minõségugrást eredményezhet egy-egy újszerû, okos
megoldás bevezetése. Különösen a fiatal korosztály hely-
bentartásának nélkülözhetetlen követelménye a telepü-
lések folyamatos és innovációra építõ fejlesztése.

Amikor az okos város követelményrendszerét szeret-
nénk meghatározni, figyelembe kell vennünk, hogy min-
den település eltérõ lehetõségekkel gazdálkodik, ezért
egy település „okosságát” nem csak objektíven, egy stati-
kus, országos mércéhez (a minimumkövetelményekhez)
kell mérni, hanem minden esetben egyedileg, a település
saját dinamikus mutatóival, „saját koordinátarendszeré-
ben” kell meghatározni. Így lehet az „okos város” köve-
telményrendszer igazságos, hiszen nyilvánvaló, hogy a
különbözõ régiókban az egyes települések lehetõségei és
adottságai nagyon eltérõek gazdasági, társadalmi, geog-
ráfiai, kulturális és történelmi tekintetben egyaránt. 

Az „okos település” követelményeket ennek megfele-
lõen úgy kell kialakítani, hogy az alapmûködésre vonat-
kozó minimum követelmények biztos alapokat jelentse-
nek a további, széles palettáról választható innovatív fej-
lesztéseknek, minden településméretre értelmezhetõek
legyenek, valamint lehetõvé tegyék a települések egyedi
sajátosságaira szabható, saját „okos település” célok
megállapítását, amelyek ütemezett teljesítésével végül
„okos településsé” válhatnak.

Kolossa József DLA
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Bonyolult, összetett rendszer, ahogy a társadalom, ben-
ne az egyének, közös és külön akaratok sokasága, sok-
szor egymásnak feszülve végül létrehozza azt a téri vilá-
got, amiben az életünk zajlik, minden örömével és bosz-
szúságával együtt. Mindenütt emberi cselekvést látunk –
tervezõk, szakemberek, jogszabályalkotók, döntéshozók
és végrehajtók –, mégis nagyon sokszor mégsem az em-
ber kerül a középpontba, felcserélõdnek a célok és az
eszközök – mondják kritikus éllel a korunkban méltán
népszerû, boldogságközpontú várostervezés-iskola köve-
tõi. [3]

Az európai történeti városok belsõ részei a 19. század
végén nyerték el mai formájukat. Az ipari forradalom
gazdasági és társadalmi átalakulása városrobbanáshoz
vezetett, aminek a középkori városszerkezet és infrast-
ruktúra nem tudott megfelelni. A megnövekedett népes-
ség kiszolgálásához új városi technológiára volt szükség:
kiépültek a nagy közmûhálózatok, közlekedési és város-
üzemeltetési rendszerek. A városépítés szabályozása az
1860–1890 közötti idõszakban igyekezett mederbe terel-
ni a magántõke építkezéseit. Az I. világháború idõszak-
ára azonban úgy tûnt, mindez nem elég, a városi élet
minõsége a városlakók többsége számára alacsony szín-
vonalú maradt. Az urbanisztikával foglalkozók gondol-
kodása két irányban indult el: a vidéki és a városi miliõ
értékeinek összebékítését megpróbáló kertváros-idea, il-
letve a radikális rekonstrukció, a régi helyébe építkezõ
modern város víziója irányába. A II. világháborút köve-
tõen a két gondolat sok szempontból összeért: a radiká-
lis újragondolás elveit követve egészen új városok és vá-
rosrészek épültek, a jóléti gazdaságokban az egyéni köz-

lekedés elterjedésével létrejött – a modern városépíté-
szeti elvek szerint immár monofunkcionális – szuburbia.
A totális újrakezdés, illetve átépítés a történeti városok-
ban a világháború pusztításainak helyén, illetve a nagy-
városba integrálódó önálló települések központjaiban,
valamint az újonnan épített városokban (és elõvárosok-
ban) valósult meg. 

A beépítésmód és a beépítés sûrûsége, a természet je-
lenléte vagy hiánya, valamint a városrészt alkotó egyedi
épületek jellegét is magába foglaló érzékelt karakter a
városban végsõ soron tervezés eredménye. A címben jel-
zett kérdésre (kié a város arca?) több rétegû válasz ad-
ható: egyrészt a tervezõ alakítja, másrészt a tervezõ a
megrendelõnek tartozik elszámolással. Az adott kor kul-
turális konszenzusa – illetve ennek hiánya – rávetül a
városképre. Már a 19. század végén, a historizmus korá-
ban, amikor a kontinentális Európa nagyvárosait erõtel-
jes növekedés jellemezte, érezhetõ volt a konszenzus fel-
lazulása. Az arisztokrácia és a polgári nagytõke, az in-
gatlanfejlesztõk és a háztulajdonosok igénye formálta
ezeket a városokat, az uralkodó vagy a városi tanács és
mérnökei által megszabott keretek között. Hausmann
báró mögött ott állt III. Napóleon, Reitter Ferenc pedig a
Közmunkák Tanácsa keretében végezte városépítõ mun-
káját. A hatalmi centrum, a döntéshozó elit felelõssége,
hogy az erõforrásokat milyen értékrend mentén osztja
meg. A modern építészet és városépítészet meghatározó
személyiségei és munkáik az adott kor értékválasztásá-
val szemben kínáltak alternatívát, ami késõbb a jóléti
gazdaságokban és az államszocializmusban egyaránt fõ-
sodorbeli (mainstream) megoldássá vált úgy az építé-
szet, mint a városépítés tekintetében. 

Ma is a gazdasági konjunktúra és a politikai értékvá-
lasztások formálják a városok képét. A múlt század nagy
városfejlesztési idõszakának stíluspolifóniájához hasonló
idõszakban, a „posztmodern” évtizedében omlott le a
vasfüggöny. Az utolsó válságos évtizedében már sok
szempontból fellazult tervutasításos gazdaságot egyik
napról a másikra a piacgazdaság váltotta fel. A magán-
tõke, magántulajdon szerepe felértékelõdött, megjelent
és a városfejlesztés szempontjából meghatározóvá vált a
külföldi tõke, különösen a fõvárosban. Ebben az új erõ-
térben a korábban erõs központi (beruházói) akarat he-
lyett többszereplõs érdekérvényesítési játszma helye lett
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a város. A megerõsödött autonómiával, de forráshiány-
nyal küszködõ önkormányzatok átfogó jövõkép és straté-
gia kialakítása helyett a pillanatnyilag elérhetõ elõnyök
kiaknázását – az adóbevételek maximalizálását és egyéni
vagy csoportérdekek érvényesítését – tekintették a túl-
élés zálogának. [1] 

Ebben a környezetben a településtervezõ szakma
helyzete is bizonytalanná vált. Egyrészt már a 80-as
évekre hitelüket veszítették a településfejlesztéssel ösz-
szefüggõ tevékenységek, másrészt „a közérdek fogalma,
amelyre a tervezõk oly gyakran hivatkoznak, nehezen
értelmezhetõ, valójában a demagógia lehetõségét hordo-
zó spekulatív fikció”, a döntések a döntéshozó és a ter-
vezõ értékrendjébõl sokkal inkább eredeztethetõek, mint
a közösség értékválasztásából. [2] Az eredmény: sok
szempontból vitatható esztétikai minõség, mozaikos,
sokszor pazarló területfelhasználás, ugyanakkor sok jól

sikerült, a város szerkezeti adottságait kihasználó, azt
újrapozícionáló beruházás. Az Európai Unióhoz történõ
csatlakozás a kétezres évtized közepétõl újra helyzetbe
hozta az önkormányzati és állami szereplõket. Megújult
közterületek, felújított mûemlékek sora és új sportsza-
badidõs, kulturális létesítmények, igazgatási és oktatási
intézmények demonstrálták ezt az új lendületet. Az átfo-
gó stratégiai szemlélet – az uniós finanszírozás feltétele-
ként kötelezõen elkészülõ dokumentumok elkészítése el-
lenére – továbbra sem igazán meghatározó. Ehelyett az
éppen aktuális források irányítják a fejlesztéseket, és az
ezek hatékony felhasználását garantáló „megvalósítható-
ság” szempontja, valamint a projektszemlélet érvényesül
– az állami szféra mindebben a magánszektor példáját
követi. 

Kié a város arca? Azé, aki megépíti: a fizetõképes ke-
resletet a leghatékonyabban kielégítõ város-terméket lét-
rehozó ingatlanfejlesztõk és az európai és hazai költség-
vetési forrásokat jórészt központilag elosztó döntésho-
zók a megrendelõk. A korábban a „közérdek” és a ma-
gánfejlesztõk között – valójában saját értékrendje, a
megrendelõk és a szabályozó hatóság között – mediáló
várostervezõ szakma a jogszabályok szigorításával pró-

bálja pozícióját biztosítani, amivel – az egyre bonyolul-
tabb és értelmezést igénylõ eljárások következtében pá-
lyázati forrásokról lecsúszó projektek miatt frusztrált –
döntéshozók haragját vonta magára. Arról nem is be-
szélve, hogy bármilyen cizellált a normatív szabályok
tengere, az csak a középszerûségnek kedvez. A telepü-
lésrendezés bizonyos értelemben a tiltó szabályok kifino-
mult technológiájának tudományává vált. Ebben a rend-
szerben üdítõ kivételnek tûnik – az építéshatósági eljárá-
sok egyszerûsítése nyomán keletkezett ûrt betölteni hi-
vatott – településkép-védelmi szabályozás. Van némi
párhuzamosság-íze a dolognak: elsõ látásra úgy tûnik,
mintha egy jól sikerült arculati kézikönyvvel kiváltható
lenne akár az építési szabályzat is. Nem ez a helyzet, de
talán nem teljesen utópia azt remélni, hogy a külsõ

kényszerbõl – megfelelõ minõségû közösségi tervezéssel,
amit egyébként a rendelet elõ is ír – belsõ igényesség fa-
kadhat. Arról nem is beszélve, hogy mennyire barátságo-
sabb és közérthetõbb ilyen formán jelezni, hogy mi a kí-
vánatos, mi nem. Kínálkozó lehetõség ez a feladatköreik
jelentõs részétõl (tegyük hozzá: az évek során felhalmo-
zott adósságuktól is) megszabadított önkormányzatok
számára lehetséges szerepük újragondolására: a helyi
partnerségek létrehozására, az érdekek harmonizálására,
a közös(ség), a település arculatának formálásra. És ha
ehhez hozzáálmodjuk a digitális technológiák adta
„okos” lehetõségeket, talán a nem túl távoli jövõben egy-
szerû városlakóként sokkal közvetlenebb módon válha-
tunk részeseivé – akár valós idõben is – a városkép for-
málásának.

Soóki-Tóth Gábor
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A Váci úton idén tavasszal átadott, Prome-

nade Gardens névre keresztelt irodaház két

zöldépület-minõsítésre is pályázik. A benn-

foglalt megoldások átgondolt és széles skálá-

ja a tervezõ és kivitelezõ DVM Groupon belül

a környezettudatossági részleg munkájának

gyümölcse. Interjúnkban Hornok Edina, a

részleg vezetõje, a HuGBC elnökségi tagja

nyilatkozik a projektrõl.

Mi volt a fejlesztési koncepció lényege? 

A Promenade Gardensszel egy olyan, magas mûszaki tartalmú, környe-
zettudatos megoldásokkal ellátott épületkomplexum létrehozása volt a
célunk, amely inspiráló és kellemes munkakörnyezetet nyújt a legma-
gasabb bérlõi elvárások mellett is. Az irodaház négy tornyon és öt
emeleten át kínál 25 000 négyzetméternyi irodaterületet, a földszinten
pedig kiszolgáló kereskedelmi egységek kapnak helyet.

Milyen építészeti szempontok játszottak szerepet? Van-e valamilyen építészeti

„bravúrja” a háznak?

Az alapkoncepció része volt a Révész utcán létrehozott, részben fedett
gyalogos sétány, melyrõl az épület a nevét is kapta. Továbbá elsõdle-
ges volt a nagy belmagasság megvalósíthatósága, amely a szintek el-
osztását is befolyásolta a tervezés során. Az irodaterületek átlagon
felüli (>3m) belmagassága sûrûbb ültetés mellett is komfortos tér-
érzetet biztosít a felhasználók számára. Ez különösen az ún. „shared
service centerek” munkavállalói számára fontos szempont.

Mik jelentették a legnagyobb kihívásokat a munka során?

Az épület nagy méretbõl adódóan sokrétû, pontos és jól levezényelt
organizációra volt szükség, ez már önmagában jelentõs feladat egy fej-
lesztés alatt. Mivel sok idõ eltelt a koncepció kialakítása és az enge-
dély megszerzése óta, alkalmazkodnunk kellett a változó jogszabályi

környezethez. Az építõipari piac általános fellendülése miatt számol-
nunk kellett a kivitelezési árak hirtelen és éles ütemû növekedésével,
valamint a tervezõi, szakági és kivitelezõi oldalon fel kellett készül-
nünk a kapacitáshiány zökkenõmentes kezelésére.

Fontos volt számunkra emellett, hogy már a kivitelezési fázisban is
nagy hangsúlyt fektessünk a környezettudatossági szempontok érvé-
nyesítésére, a fizikai környezet és a környéken élõk védelmére, ami
szintén kihívásokkal járt. A földmunkákkal óhatatlanul együtt járó por-
szennyezést vízágyúkkal csökkentettünk, zaj- és porvédõ fallal védtük
a szomszédos óvodát. Rugalmasan meg kellett felelnünk a bérbeadási
folyamat során érkezõ egyéni bérlõi igényeknek is, valamint biztosíta-
nunk kellett a megfelelõ komfortot akár az átlagosnál sûrûbb ültetés
esetén is.

Vannak-e innovatív zöld megoldások, illetve milyen fenntartható megoldások

vannak a fejlesztésben?

Az épület BREEAM és LEED minõsítésre is pályázik, ennek köszönhe-
tõen már a telekválasztás is „zöld” volt: a kiváló elhelyezkedésbõl adó-
dóan a ház számtalan tömegközlekedési lehetõséggel elérhetõ (metró,
busz, troli), ami az épület CO2 lábnyomát jelentõsen csökkenti. A ke-
rékpáros munkába járást zuhanyzós öltözõk segítik, az elektromos és
hibrid autóknak pedig töltõállomásokat alakítottunk ki.

Az építkezés során felhasznált anyagok többsége helyi vagy regioná-
lis, környezetbarát, újrahasznosított és lehetõség szerint minõsített,
megfelelve minden fenntarthatósági és biztonsági feltételnek. Hang-
súlyt fektettünk emellett a környezettudatos hulladékgazdálkodásra is,
a kivitelezés alatt és az épület mûködése során egyaránt.

A fény- és jelenlétérzékelõk és az energiatakarékos LED világítótes-
tek energiahatékony és ergonomikus világítást biztosítanak. A négy to-
rony öt szintje között 18 db energiaoptimalizált lift szállítja gyorsan és
gazdaságosan a látogatókat. A megfelelõ hõkomfort elérését energia-
hatékony VRV rendszer és hõszivattyúval ellátott mennyezeti hûtõ-fûtõ
panelek biztosítják. Ez a megoldás általában alulértékelt és nem jel-
lemzõ az irodapiacon, noha nagyon jól alkalmazható például a
Promenade Gardens nagyterû irodakialakítást preferáló bérlõi esetén.
Elõnye, hogy nem okoz huzathatást, hanem sugárzás útján egyenletes
hõmérsékletet és kellemes hõérzetet teremt. A frisslevegõ mennyiség
pedig 12,5 liter/s/fõ, amely hasonló épületekkel összevetve kimagasló
érték. 

Az épületben víztakarékos rendszereket építettünk ki; a WC-k öblí-
tését, valamint a belsõ közösségi kert öntözését összegyûjtött esõvízzel
oldjuk meg. A külön mérõórákról leolvasott adatoknak köszönhetõen
az ivóvíz- és esõvíz-felhasználás arányait is elemezni tudjuk. A nagy
zöldfelületek és növényfalak pedig nemcsak a szemet gyönyörködtetik
és a lelket nyugtatják, de javítják a levegõ minõségét, és növelik a pá-
ratartalmat is. 

Z Ö L D  O L D A L A K

Séták kertje a Váci úton: Promenade Gardens, a környezettudatos irodaház
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Voltak-e egyedi bérlõi kérések fenntarthatósági szempontból, és ha igen, mik?

A bérlõk (fõleg a nemzetközi vállalatok) már egyre környezettudato-
sabbak, és ezt az épületektõl is elvárják. Nem szembesültünk a fenn-
tarthatóságra irányuló különleges vagy teljesíthetetlen bérlõi kérések-
kel, mivel az épület környezettudatos kialakítását már a kezdetektõl a
beruházói szándék vezérelte, és ezt a bérlõk az elsõ pillanattól kezdve
értékelték.

Hogyan dolgozott össze a fejlesztõi, az építész-, a bérlõi és a belsõépítészeti

csapat?

A koncepciótervezési fázistól kezdve rendszeres egyeztetéseken közve-
títette a fejlesztõ a beruházói igényeket a tervezõk és belsõépítészek
felé, és a fejlesztési menedzser koordinálta a tervezõ és kivitelezõ kol-
légákat. A bérlõi igények a bérbeadással foglalkozó csapaton keresztül
érkeztek a fejlesztõi, majd a tervezõ csapat felé. Mivel a folyamatok

résztvevõi már jól ismerték egymást, az együttmûködésbõl fakadó szi-
nergia az épület hasznára vált.

Mire a legbüszkébbek a fejlesztésben? 

A 97%-os bérbeadottsággal rendelkezõ irodaházat olyan nemzetközi
presztízsbérlõk választották, akik keresték, felismerték és értékelték az
itt található építészeti minõséget. A jól átgondolt koncepciónak hála
rugalmasan alakítható, nagy egybefüggõ alapterületek jöttek létre,
amely a bérlõk számára mind horizontális, mint vertikális bõvülést le-
hetõvé tesz. Felemelõ érzés látni a vízfelülettel gazdagított hangulatos
belsõ kertet, a well-being gondolatiságát szem elõtt tartó elemek min-
dent átszövõ megvalósulását.

Számomra fantasztikus érzés aktív résztvevõként végigkövetni a fo-
lyamatot, ahogy a koncepció tervvé ért, tartalommal telt meg, és a
földbõl kiemelkedett az épületegyüttes. Büszke vagyok a kollégáim
összehangolt munkájára, a széleskörû tudásuk és tapasztalatuk egy-
másra épülésére, arra a közös erõfeszítésre, amelynek eredményeként
egy nemzetközi színvonalú projekt született. A tervezõasztalon megál-
modott látványterv szinte az utolsó fûszálig megvalósult és életre kelt.

Budai Henrietta, HuGBC titkár

Z Ö L D  O L D A L A K
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Az OMA pályázati munkássága
Kihirdették a kínai Chengdu városban lévõ
Unicorn sziget városépítészeti pályázat négy
továbbjutott pályamûvét. Két kínai építésziro-
da mellett az amerikai Morphosis és a holland
OMA építésziroda került a második fordulóba.
A pályázat kapcsán bemutatjuk a Rem
Koolhaas által jegyzett építésziroda történe-
tét. Az OMA a kortárs építészetet talán legin-
kább befolyásoló építész alkotómûhely, egy-
ben oktatóbázis. Itt kezdte el pályafutását
több, azóta már külön is befutott építész,
Zaha Hadid (Zaha Hadid Architects), Ben van
Berkel (UNStudio), Winy Maas (MVRDV),
Joshua Prince-Ramus és Erez Ella (REX),
Xaveer de Geyter (XDGA) Julien de Smedt
(JDS) és Bjakre Ingels (BIG) is.

Rem Koolhaas 1944-ben született Rotter-
damban, apja ismert író és filmkritikus. Rem
8 éves korában a család Indonéziába költözött
apja munkája miatt. Az ázsiai vidéknek azóta
is nagy kedvelõje Koolhaas. Visszatérve Hol-
landiába Rem újságírói munkát vállalt, és a
filmiparban is elkezdett dolgozni. „B kategóri-
ás” filmeknél segédkezett forgatókönyvíró-
ként. Rem ezután hirtelen elhatározásból,
mindent hátrahagyva Londonba költözött, és

beiratkozott az Architecture Association
Schoolba. A választott új szakma nem állt
azonban tõle távol, hiszen Rem nagyapja is
építész volt. Az iskolában hamar megmutat-
kozott Koolhaas különleges gondolkodásmód-
ja és az építészetelmélet iránti fogékonysága.
Írói vénával megáldott ember lévén több meg-
hökkentõ írást is jegyzett londoni diákévei
alatt. 

Ebben az idõszakban lett mentora és tanára
a görög származású Elia Zenghelis, akivel elsõ
közös írásuk egy önkéntes építészeti börtönt
mutatott be, Exodus projekt néven. Több el-
méleti projektet is készítettek közösen, a leg-
többet az Amerikai Egyesült Államokról és an-
nak építészetérõl. Az alkotópáros már ekkor
megszállottja volt Amerikának. A londoni di-
ákévek után az elméleti tanulmányainak is
köszönhetõen Koolhaas ösztöndíjat nyert New
Yorkba, ahol P. Eisenmantól és O. M.
Ungerstõl is tanulhatott. 1978-ban megírta
Delirious New York (Eszelõs New York) címû
könyvét Manhattan utcaszerkezetérõl, a met-
ropolisz beépítési módjáról és a felhõkarcolók
fejlõdéstörténetérõl. A kritikusok rögtön
klasszikusnak kiáltották ki, és „must read” jel-
zõvel látták el a könyvet, ami azóta a kortárs
építészet legfontosabb elméleti írásává vált.
Egyetlenegy megtervezett épület nélkül Rem
Koolhaas olyan hírnevet szerzett, amelyrõl
sok építész csak álmodhat egész karrierje so-
rán.

1975-ben Koolhaas és felesége, Madelon
Vriesendorp, valamint Zenghelis és felesége,
Zoe Zenghelis együtt alapították meg az

Office for Metropolitan Architecture, azaz
OMA nevû közös építészirodájukat. Az erede-
tileg Londonban mûködõ iroda a kezdetekben
fõleg számukra sikertelen tervpályázatokon
vett részt. Az elsõ nyertes munkájuk a hágai
Holland Parlament épületére kiírt tervpályá-
zat volt, melyet Zaha Hadiddal közösen je-
gyeztek 1978-ban. Az épületet végül egy

olyan építésziroda tervezhette meg, amely
nem vett részt a tervpályázaton. Az elsõ meg-
épült tervük az 1987-ban elkészült a Holland
Táncszínház. Ennek a munkának köszönhetõ-
en sikerült – kissé késõn ugyan, de sikeresen
– leszámolniuk az elméleti építész skatulyá-
val. Ezek után rohamosan fejlõdött az iroda, a
világ több pontjára terveztek épületeket.
1991-ben készült el Nexus néven a fukuokai
lakóházuk, 1998-ban az ikonikus Maison á
Bordeaux családi ház, melynek közepén egy
szoba méretû emelõplató található, ami a
mozgássérült lakó mozgását segíti. 2000-ben
Rem Koolhaas elnyerte a Pritzker-díjat, mely-
lyel a világ sztárépítészeti közé emelkedett.

Csak ezután vált lehetõvé, hogy
Koolhaasnak az Amerikai Egyesült Államok-
ban is megvalósuljon épülete. Ugyan már
1996-ban dogozott az Universal Stúdió nagy-

T E R V P Á L Y Á Z A T O K

Tervpályázatok

1

2

3

1. Az OMA legfontosabb munkái

2-3. Unicorn Sziget, Chengdu, Kína- OMA, továbbjutott pályamû
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T E R V P Á L Y Á Z A T O K

szabású bõvítési tervein, a projekt anyagi
okokból nem valósult meg. Ugyanígy járt az
OMA 1999-ben a New York-i Whitney Múze-
um és a Los Angeles Museum of Art bõvítésé-
nek terveivel. Az 1998-ban elkezdett
McCormick Tribune Campus Center az elsõ
megvalósult terv a tengerentúlon. A Chicagó-
ban lévõ Illinois Institute of Technology (ITT)
több mint húsz Mies van der Rohe által terve-
zett épülete mellett álló új diákcentrum 2003-
ban készült el. A fölül kialakított, jelszerû ma-
gasvasút-alagúttal a kampusz új, karakteres,
kortárs épületet kapott. A Seattle Központi
Könyvtár szintén emblematikus eleme lett a
nyugati parton lévõ város utcáinak. Egy atipi-
kus formájú, ferde üvegfelületekkel lehatárolt,
acél tartószerkezettel rendelkezõ középületet

hoztak létre, ahol a könyvtárban lévõ közös-
ségi funkciók egymás között átlátásokkal ren-
delkeznek, az épület fõ helyiségei pedig há-
rom dimenzióban kapcsolódnak össze. 

Az amerikai projektek mellett az OMA vi-
lágszerte tervezett épületeket. A 2002-ben el-
készült kínai állami televízió (CCTV) két föld-
re leálló tömeggel rendelkezõ, egymásba for-
dított, szalagszerû felhõkarcolója meghatáro-
zó eleme a pekingi üzleti negyednek. 2003-
ban valósult meg a Holland Nagykövetség
Berlinben, mely különös homlokzati tagolást
kapott. A 2005-ben elkészült, Portóban lévõ,
Casa da Música egyedi alakja miatt ikonikus
épülete lett a városnak. A Zeche Zollverein
egy meglévõ bánya ipari épülete volt, amit
Koolhaas csapata 2006-ban alakított át törté-

neti múzeummá. A Prada-üzleteket és a cég
központját a 2000-es évektõl az OMA tervezi. 

Legújabb ikonikus épületei a De Rotterdam
magasház együttes 2013-ból, valamint a je-
lenleg is építés alatt álló Shenzhen tõzsdeépü-
let és a különös téri kialakítású Axel Springer
Campus irodaépület Berlinben. A landmark
épületek sorát folytathatja a kínai Chengdu
városba tervezett Unicorn Sziget beépítési ter-
ve, ahol kifejezetten startup és innovatív vál-
lalatokat kívánnak bevonzani. A diverz telepí-
tést nagy zöldfelületek, gyalogos dominancia
és változatos téri helyzetek jellemzik. 

Burián Gergõ

5 6
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4. Új fõváros, Andhra Pradesh, India – Foster + Partners, elsõ díjas pályamû 

5. Tudományos Központ, Suzhou, Kína – gmp Architekten, elsõ díjas pályamû 

6. Nacka Port lakóház, Stockholm, Svédország – Kjellander Sjöberg, elsõ díjas

pályamû

7. Nemrut vulkánkilátó, Törökország – University of Puerto Rico, Fernando Irizarry,

Marcos Ortiz, Gabriel Rivera, elsõ díjas pályamû

8. Cseh Erdészeti Egyetem, Hradec Králové, Csehország – Chybik Kristof, elsõ díjas

pályamû

Amikre érdemes figyelni

közeledõ határidõvel leadható 

pályázatok: 

Switch Guggenheim Múzeum, New York

beadási határidõ: 2018. 08. 31.

Dunakeszi Járásbíróság és Dunakeszi Járási

Ügyészség  

beadási határidõ: 2018. 09. 04.

Jövõ otthonai: Az építész háza   

beadási határidõ: 2018. 09. 15.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Katasztrófavédelmi Speciális Képzési

Központ   

beadási határidõ: 2018. 09. 19.

A New York-i Central Park újragondolása

beadási határidõ: 2018. 10. 10.
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Képenként – válogatás a közelmúlt pályázati terveibõl:
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A Kulturális Örökség Európai Éve 2018 témá-
ja köré szervezõdött a Metszet folyóirat és az
Icomos Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
szervezte kétnapos örökségvédelmi konferen-
cia. Az NKA támogatásával létrejött rendez-
vényre 150-en jöttek el szerte az országból és
Európából. 

A kétnapos rendezvény nem csupán konfe-
rencia, de a mûemlékvédelem hazai mûvelõi-
nek fontos társadalmi eseménye is, amely ta-
lálkozásokra, beszélgetésekre is lehetõséget
ad. Csütörtök koradélutántól péntek estig fo-
lyamatos program várta az érdeklõdõket, csü-
törtök este a Szépmûvészeti Múzeum Román
Csarnokának megtekintésével, vacsorával, a
Sebõ-együttes emlékezetes koncertjével, pén-
tek délután pedig tartalmas pódiumbeszélge-
téssel, amely kiegészítette, továbbfûzte a két
nap tizenöt elõadásán hallottakat, sõt, új
megvilágításba helyezett több népszerû mû-
emlékes témát.

Messzirõl indított RÉTHELYI MIKLÓS professor
emeritus, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizott-
ságának elnöke. A vetítésen a Semmelweis

Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézeté-
nek épülete 1878-ból, az intézet vezetõje
Lenhossék József orvos-anatómus. Az Orszá-
gos Régészeti és Embertani Társulat õsrégé-
szeti és embertani szakosztálya – elnökei
Rómer Flóris és Lenhossék József. Az Anató-
miai Múzeum vendégkönyvében két jelentõs

személyiség írása: Lechner Károly kolozsvári
orvos-tanár – Lechner Ödön öccse –, illetve
Székely Bertalan festõ-tanár.

Az elõadások öt szekcióba sorolódtak a té-
májuk szerint, minden szekció három elõ-
adásból állt. A csütörtök délutáni elsõ szekció
a téma általános bemutatására és a konferen-
cia fõ kérdéseinek felvetésére szolgált, címe:
Alapelvek – hagyományok – módszerek – kihí-
vások. Mûemlék vagy örökség? – tette fel a
kérdést FEJÉRDY TAMÁS, az Icomos Magyar
Nemzeti Bizottságának tiszteletbeli elnöke.
Fontos a különbségtétel, mert a mai szóhasz-
nálatban elmosódnak a fogalmi határok, és az
örökség, kulturális örökség kifejezések kerül-
nek elõtérbe, azt sugallva, hogy ez a mûemlék
fogalmánál általánosabb, inkluzívabb és – ta-

lán – korszerûbb kifejezés. De a két fogalom
nem felcserélhetõ – a mûemlék egy sor objek-
tív, szakmai szempont nyomán válik mûem-
lékké, és elbírálása nem függhet gazdasági
vagy politikai szándékoktól, míg az örökség
szubjektív és személyes vonatkozású is lehet,
az adott csoport – akár család, település vagy

nagyobb terület – szellemiségét tükrözi. Ezen
túlmenõen az örökség tágabb fogalom is, hi-
szen beszélünk természeti, szellemi, mûvésze-
ti és kulturális örökségrõl is, ez utóbbinak ré-
sze a mûemlékek köre. További zavart okoz
az UNESCO Világörökség fogalma, amelynek
1978 óta bõvülõ, jelenleg 1073 tételt számlá-
ló listáján természeti és kulturális örökségi té-
telek szerepelnek, utóbbiba tartoznak a mû-
emlékek, a mûemléki együttesek és a mûem-
léki környezetek.

Milyen irányzatai vannak a védelemnek, és
milyen veszélyeket tartogatnak ezek? A kon-
zerválás (úgymint megõrzés, rögzítés) például
magában hordozza a perfekcionista javítgatás
(„mûemlékesedés”) és a „múzeumosodás”
kockázatát, de ugyanúgy a szlömösödés (a
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történeti belvárosok állagromlás miatti kiürü-
lése) és a dzsentrifikáció, a túl új, túl értékes
anyagokkal létrehozott „sosemvolt múlt” ve-
szélyét is. A rekonstrukció veszélyeit Fejérdy
Tamás épp csak felvetette, hiszen ez több elõ-
adásban elõkerült a késõbbiekben. Egy meg-
szívelendõ gondolat: ha az örökséget a jelen
szolgálatába állítjuk, elõfordulhat, hogy a jövõ
a jelen jövõje lesz, nem pedig a múlt jövõje.
Csábító lehet a történelem újraírásának, meg-
szépítésének lehetõsége, ráadásul a közönség
szereti a teljes körû rekonstrukciókat, ame-
lyekben átélhetõ az elmúlt korok történelme –
de innen csupán egy lépés, hogy az „ezentúl
minden másképp volt” hibájába essünk.

DÉVÉNYI TAMÁS választott elõadáscíme: Ho-
gyan gondoskodjunk a mûemlékekrõl a 21.
században? Az elõadó Viollet-le-Duc-tõl indí-
tott, aki szerint az épület-helyreállítás célja,
hogy az olyan tökéletes legyen, amilyen soha-
sem volt. Egy ezzel rímelõ, Makovecz Imrétõl
származó idézettel („Bennem a megtörtént és
ami megtörténhetett volna, együtt adják a
jelenvalót…”) kiegészülve már meg is alapoz-
tuk a füzérihez hasonló helyreállításokat. De
érdekes a bikali „élménybirtok” is, amelyen
korabeli ruhákat viselõ és munkákat végzõ,
helybéli „szereplõk” szolgáltatják a középkori
légkört. A kísérleti régészet nagyszabású pél-
dája Guedelon Franciaországban, ahol – kora-
beli technikával, korabeli eszközökkel, sõt,
korhû ruházatban – 1995 óta épül egy „kö-
zépkori vár” – ott, ahol sosem volt. A hang-
súly itt a megismerésen és az átélésen van.
Számos olyan példát láthattunk, amelyek
szembemennek a klasszikus értelemben vett
helyreállításnak, és széles körben nem is le-

hetnének követendõ példák, de mindenképp
ötletesek, pl. a Croft Lodge, egy 16. századi
angliai lakóház „kortárs védõépülettel” kiegé-
szülve, Eduardo Tresoldi acélhálóból megal-
kotott „lebegõ” bazilika-térrekonstrukciója
(Siponto Mandredonia, Puglia), illetve a war-
wickshire-i Astley kastély kortárs kiegészítése
(Witherford Watson Mann).

VUKOSZÁVLYEV ZORÁN a magyarországi mû-
emlékvédelem intézményi kereteinek az el-
múlt években végbement változásait foglalta
össze. Míg 2012-ig az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumához tartozott a kulturális örökség-
védelem, 2012–2014 között a régészeti örök-
ségvédelem és a mûemlékvédelem a Belügy-
minisztériumhoz, 2014-tõl pedig a teljes kul-
turális örökségvédelem a Miniszterelnökséget
vezetõ miniszter feladatkörébe került. A KÖH
2012-es megszûnésével az intézményi hátte-
ret a Lechner Tudásközpont, illetve a több-
ször nevet változtatott Forster Központ bizto-
sította egészen 2016-ig – 2017-tõl pedig a Mi-
niszterelnökség. Kiemelt fejlesztési programok
a Nemzeti Hauszmann Terv, amely a
Várnegyed és a budavári Királyi Palota re-
konstrukcióját, kulturális és turisztikai célú
fejlesztését célozza, illetve a Nemzeti Kastély-
és Várprogram: elõbbiben 45, utóbbiban 34
mûemlék kezelése, fejlesztése szerepel. A Né-
pi Építészeti Program keretében népi (elsõsor-
ban) lakóházak állagmegóvása, felújítása, be-
mutatása zajlik, a Rómer Flóris Terv pedig a
határon túli magyar építészet megóvását, be-
mutatását célozza.

A második szekció címe: Gazdaság és örök-
ség – követelmények és lehetõségek. JACEK

PURCHLA, az ICC (International Cultural Cent-

re – Nemzetközi Kulturális Központ) Európai
Örökség Kutatóközpontjának vezetõje elõadá-
sában a kulturális örökség gazdasági vonatko-
zásait ismertette. A fenntartható fejlesztés
kulturális, szociális, környezeti és gazdasági
aspektusát, illetve ezek együttes megjelenését,
egymásra hatását mutatta be példákkal gaz-
dagon illusztrálva. Fontos megállapítást tett:
a kulturális örökség a társadalmi felemelés, a
szociális összetartás, a brandépítés eszköze le-
het. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül, hogy kézzelfogható piaci értéke nincs, így
felmerül a kérdés: mennyit hajlandó fizetni a

közönség valamiért, amit „nem fog elfogyasz-
tani”? Hangsúlyozta a szellemi örökség fon-
tosságát, amely a közösség saját identitásának
felfedezését segíti. Nagy probléma, hogy az
érték felismerését nem mindig követi a meg-
felelõ védelem és hasznosítás.

LÕRINCZ KATALIN elõadása új megvilágításba
helyezte a mûemlékekkel való foglalkozást –
turizmussal foglalkozó szakemberként a mû-
emlékeket mint turistacélpontokat vizsgálta.
Fontos a mûemlék mint desztináció (turista-
célpont) megfelelõ megközelíthetõsége, de az
is, hogy a mûemlék ne önmagában álljon, ha-
nem egészüljön ki turisztikai szolgáltatással.
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Sok világörökségi helyszín problémája, hogy
nem kapcsolódik hozzá szállás, ezért a látoga-
tók nem töltenek hosszabb idõt a közelben, a
helyszín csupán egynapos kirándulások cél-
pontja lesz. A jelenlegi trendekrõl beszélve el-
mondta, hogy átalakulóban van a szabadidõ
eltöltésének módja, utazás helyett élményre
vágynak az emberek, illetve a munka és sza-
badidõ határa is elmosódik – elvárt például,
hogy bárhol legyen internet-hozzáférés, hogy
a nyaralásukat töltõk is idõnként rápillanthas-

sanak az emailjeikre. Mindezekkel szemben
megfigyelhetõ a lassítás igénye (slow move-
ment), illetve a közösségi tevékenység és az
önkénteskedés iránti fogékonyság is. Meglévõ
turisztikai célpontok profiljának a megválto-
zására, kibõvülésére is remek példákat láthat-
tunk: például sokan vannak már, akik Tihany-
ba levendulát szedni mennek, a Hortobágyra
pedig azért, hogy megcsodálhassák a – mes-
terséges fényektõl védett – csillagos eget.

Az elsõ nap utolsó elõadója FÁY DÁNIEL volt,
aki a Nógrád megyei Terény példáján keresz-
tül a népi építészeti értékek közösségteremtõ
erejét mutatta be. A településen Leader-
pályázaton keresztül 25 házat újítottak meg.
Az „univerzális” megoldás helyett a lakók ér-
deklõdési körére és életmódjára figyeltek –
mindenhol azt keresték, hogy az adott ház la-
kói milyen egyedi hozzáadott értéket tudnak

felmutatni. Így lett a felújított házakban és
udvarokban kosárfonó mûhely, népviseletek
bemutatóhelye vagy éppen rózsakert.

Másnap reggel Az örökség szerepe a települé-
sek jövõképében címû harmadik szekcióval
folytatódott a konferencia. VARGA-ÖTVÖS BÉLA

a településfejlesztés szempontjait vette sorra.
Gerõ László gondolataival hangsúlyozta a mû-
emlék környezetének fontosságát: a 20. szá-
zad második felének tapasztalata az volt,
hogy épp a történeti városközpontok lettek el-

hanyagoltak az új központokkal szemben.
Mára szerencsére ez sok helyen megállt, és a
helyi lakosságnak fontos lett, hogy milyen a
történelmi értéket hordozó belváros megjele-
nése. Azt azonban nem tartja helyesnek, hogy
a feladatok projektekké váltak, és gyakran túl
szigorúan körülhatároltak. A projektek keretei
nem teszik lehetõvé, hogy a mûemlék tágabb
környezetével, a történeti környezetbe ágya-
zással is foglalkozzanak. A ma folyó negyedik
ipari forradalomra – a mennyiséggel szemben
– a minõség esélye, de kényszere is jellemzõ:
egy-egy fejlesztés a mérhetetlen túlkínálatból
csak a minõség által tûnhet ki. Az elõadó szá-
mos példával támasztotta alá állítását, és ki-
emelte: a városi terek és utcák jövõje abban
áll, hogy a gépkocsik helyett az embereket en-
gedjük közel. Sétálóutcák kisboltokkal, kéz-
mûves termékeket áruló üzletekkel és állan-

dóan jelen lévõ – nem csak áthaladó – embe-
rekkel: ezek a jó példák közös elemei. „A fa-
lak ereje nem a kõben vagyon, hanem a védõk
lelkében” – idézte Gárdonyi Géza gondolatát
az Egri csillagokból. A párhuzam az örökség-
védelemmel egyértelmû.

MÁRTONFFY MIKLÓS, Budapest fõépítésze a
fõváros következõ évtizedeit meghatározó vá-
rosfejlesztési koncepciókat ismertette: a Buda-
pest 2020 a közép-, a Budapest 2030 a
hosszútávú célokat határozza meg. Utóbbinak
nagyon fontos eleme a városkarakter érték-
alapú megõrzése-fejlesztése, illetve a Dunával
együtt élõ város. Betekintést adott a fõváros
magasházakkal, Duna-parttal, Városligettel,
világítással, körúti portálokkal kapcsolatos
koncepciójába, számos jó példát mutatott tör-
téneti épületek értõ felújítására és kiegészíté-
sére, illetve történeti szövetbe illeszkedõ fog-
híjbeépítésre. Nagyon hasznosak a gyakorlati
útmutatók is, például az Ablakfelújítási kala-
uz.

ELEÕD ÁKOS Balassagyarmat belváros-meg-
újításának állomásain kalauzolta végig a né-
zõket: hogyan hatott a történeti múltú kisvá-
rosra a fõtér megújítása. A kiszélesedõ, hosz-
szabb útszakasz valódi fõtérré avatása egy sor
értõ beavatkozás eredménye, amelyet pártpo-
litikai villongástól mentesen, a teljes önkor-
mányzat támogatásával sikerült véghezvinni.
A város fiataljainak patriotizmusa olyannyira
megerõsödött, hogy egy helybéli zenész még
dalt is írt a városról, amelynek elõadásához
számos helyi zenész és zenetanár csatlako-
zott, így jött létre a szintén politikamentes
videoklip.

A negyedik szekció (Örökségvédelmi ösz-
tönzõk Európában) INKEI PÉTER A sokszínûség
retrospektív értékelése címû elõadásával kezdõ-
dött. Európa történelmében számos kitelepí-
tés, elvándorlás történt, és sok problémát
szül, hogy a mûemlékek létrehozója és keze-
lõje sokszor nem ugyanaz a népcsoport, így
az évszázadok hagyatéka nem mindig talál ér-
tõ fogadtatásra és nem kap megfelelõ gondo-
zást, megõrzést. Ez tette szükségessé a 2005-
ös Faro Egyezményt, amely az örökségközös-
séget definiálja, és az építészeti és tudomá-
nyos szempontok mellé beemeli a társadalmi
igényt és felelõsséget is. Ugyanígy fontos az
is, hogy hogyan kezeljük az elnyomó rendsze-
rek építészeti örökségét, és hogy ne pusztán
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ideológiai alapon döntsünk például a diktatú-
rák építészetének megõrzése vagy elpusztítása
mellett – ezt szolgálja az ATRIUM projekt
(Architecture of Totalitarian Regimes in
Europe’s Urban Memory).

BALOGH TAMÁS az európai támogatási rend-
szert tekintette át. A kulturális örökséggel
azért is fontos foglalkozni, mert szerteágazó
hatása van, különösen a turizmusra, illetve a
városok, régiók arculatának kialakulására.
Azonban mind a túlzott kihasználás, mind az
alulfinanszírozottság veszélyeket rejt magá-
ban. Fontos kiemelni – amint azt több elõadó
is hangsúlyozta –, hogy a kulturális örökség a
nemzet egészének közös szellemi értékeit hor-
dozza, ezért megóvása közérdek, és nem
lehet szubjektív döntésektõl függõvé tenni. A
mûemlékek jelentõs hányada van magántulaj-
donban, ezeknek a tulajdonosoknak számos
többletfeladattal kell számolniuk, mint példá-
ul a mûemlék jó karban tartása, bemutatása.
Általában minden felújításhoz, módosításhoz
többlet-tervdokumentáció szükséges egy egy-
szerû lakóházhoz képest, aminek ellensúlyo-
zását számos, kimondottan mûemlékek tulaj-
donosainak szóló pályázat és helyiadó-ked-
vezmény szolgálja.

Mondik Gábor, a Kreatív Európa Program
magyarországi irodájának munkatársa a ke-
retprogram támogatási rendszerét mutatta be.
Az Európai Örökség cím, az Európa Kulturális
Fõvárosa, az Europa Nostra-díj mind az euró-
paiságban rejlõ sokszínûséget és közös voná-
sokat erõsíti. Az Európai Örökség cím az eu-
rópai eszmények, közös értékek, az európai
történelem és integráció emlékeire fordítja a
figyelmet. A címet eddig három magyarorszá-
gi emlék viseli: a soproni Páneurópai Piknik
Emlékpark, a Dohány utcai Zsinagóga és a Ze-
neakadémia épülete.

Az utolsó, ötödik szekció (Európai együtt-
mûködés az örökségvédelemben) az örökségvé-
delem új útjait, jelenkori tendenciáit tárta
elénk. GRELLAN D. ROURKE írországi példákon
keresztül mutatta be a kulturális örökség sok-
színûségét. Kiemelte: a történelmet nem sza-
bad meg nem történtté tenni a mûemlék-hely-
reállításokkal. Korunk egyik nagy feladata az
is, hogy a mûemlékek között ne válogassunk
egyéni vagy nemzetiségi szempontok alapján
– tisztelni és óvni kell a más kultúrák által
ránk hagyományozott örökséget is. Végül egy

nem mindennapi példát mutatott be a tömeg-
kultúrának a turizmusra, és ezáltal az öröksé-
gi helyszínekre gyakorolt hatására: Skellig
Michael szigete Írország délnyugati partjainak
közelében fekszik, világörökségi helyszín. A
turizmus mégis azután lendült fel, hogy a leg-
utóbbi Csillagok Háborúja film egyes jeleneteit
itt forgatták. Nem számítottak ekkora érdek-
lõdésre, és ki kellett dolgozni a látogatás
rendjét, hogy a rajongók megtekinthessék a
forgatási helyszínt anélkül, hogy a természeti
kincs sérülne.

NAGY GERGELY elõadása továbbfûzte ennek
az elmozdulásnak a történetét: a mûemlékvé-
delemnek és a védett épületeknek, területek-
nek új követelményeknek kell megfelelniük a
tudományos és mûvészeti feladatokon túl. A
mûemlékek köré szervezett programok, kö-
zösségi megmozdulások egy sor új szempont-
tal és igénnyel állnak elõ. Megjegyezte: a Ve-
lencei Chartát építészek, de nem kimondottan
mûemlékvédõ építészek állították össze.

SONKOLY GÁBOR történész a kulturális örök-
ség idõszakait (rezsimjeit) ismertetve rámuta-
tott: eleinte (körülbelül az 1960-as évekig) a
nemzeti örökség volt a legfontosabb, majd az
1990-es évekig a világörökségi helyszínek fel-
kutatása és számbavétele következett, napja-
inkban pedig holisztikus megközelítés figyel-
hetõ meg. Az Európai Uniónak számos olyan
kezdeményezése létezik (mint az Európai
Örökség Cím vagy az Europa Nostra díj),
amelyek ezt támogatják. A „kulturális örök-
ség” kifejezés széles körben elterjedt haszná-
lata valószínûleg annak tulajdonítható, hogy
ez kellõen semleges fogalom ahhoz, hogy sen-
kit se sértsen, így kifejezheti a nemzeteken át-
ívelõ egységet és közösséget. Jó példaként
említette a mediterrán hegyvidéki kultúrtájak
rekonstrukcióját célzó MEMOLA projektet, a
jövõrõl szólva pedig megjegyezte: jó lenne, ha
lelkesítõ és pozitív európai identitás jönne lét-
re, és a világháborús emlékhelyek mellett
megjelennének a jó eseményeknek emléket
állító helyszínek is.

Az elsõ nap elõadásait követõen közösen
meglátogattuk a Szépmûvészeti Múzeum Ro-
mán Csarnokát, ahol CSER JUDIT mûvészettör-
ténész mutatta be a felújított termet, és vezet-
te be a hallgatóságot a körülöttünk lévõ iko-
nográfiába. A vacsorát követõen a Sebõ-
együttes koncertje zárta a napot. Ki tudja,

hogy a helyszín azonossága, a dalokat össze-
kötõ elbeszélõ magyarázatok vagy a régi és
kortárs magyar szövegek értelmezõ zenei fel-
dolgozása és a mûemlékek értõ megõrzése
közötti párhuzam okozta, de a mûsor remekül
illeszkedett az elõadások sorába.

A második napot pódiumbeszélgetés zárta,
amelyen Jacek Purchla, Grellan D. Rourke,
Dévényi Tamás, Eleõd Ákos és Inkei Péter vett
részt LETENYEI LÁSZLÓ kulturális antropológus-
sal kiegészülve. A beszélgetést RÓZSA PÉTER

vezette. A két napban megvitatott témák kö-
zül újra elõkerült a turizmus, ezzel összefüg-
gésben a teljes rekonstrukció kérdésköre, illet-
ve több példát hoztak fel azzal kapcsolatban,
hogy a felújított épületeket milyen tartalom-
mal érdemes megtölteni, és az mennyire le-
gyen korhû és hiteles, illetve szórakoztató (pl.
Savaria karneválja). Újra szembekerültek a
különbözõ nézõpontok: mit lehet, szabad, kell
helyreállítani, meddig szabad elmennie a fan-
táziának, vagy mennyire kell szigorúan szá-
mon kérni a hitelességet. Számos példát hoz-
tak fel a beszélgetõ felek Visegrádtól Füzérig,
Nyírbátortól Las Vegasig. A turizmus árnyol-
dalai is elõkerültek, a belvárosi albérletek át-
változása a világjáró turistákat fogadó néhány
napos szállásokká (Airbnb hatása), illetve a
turizmus szélsõséges példái, mint Velence,
amelynek 55 000 helybéli lakosa mellett
évente több millió turistával kell számolnia.

Záró gondolatként Jacek Purchla megje-
gyezte: hosszú út eredménye, hogy egy törté-
nelmileg velünk szembenálló nép kulturális
örökségét is felismerjük, eleinte mint „az el-
lenség”, majd „az idegen” örökségeként, amely
észrevétlenül „a szomszéd” örökségévé válto-
zik, míg végül „közös örökség” válik belõle. Jól
tükrözi ez a kétnapos konferencia és találkozó
szellemiségét, és összefoglalja az elhangzott
gondolatokat.

Ware-Nagy Orsolya
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Mi a közös a spanyol Marqués de Riscal, a
Portia és a Protos pincészetek között? Amel-
lett, hogy Spanyolország legjobb és legismer-
tebb bortermelõi, az utóbbi években az is erõ-
sítette a hírnevüket, hogy egyedülálló, figye-
lemfelhívó és emblematikus borászati épülete-
ik és pincéik révén ötvözték az építészeti in-
novációt a bor világával: Frank O. Gehry,

Norman Foster és Richard Rogers tervezett
számukra épületet. Egy madridi kerekasztal-
beszélgetésen ennek kulisszatitkaiba is bete-
kinthettünk.

Magyarországon is használja az építészetet
néhány borászat, elég csak a Konyári, a Ba-
zaltbor Badacsony, a Füleky, a Disznókõ, a
Weninger vagy a Kreinbacher pincészetekre
vagy az ezeréves Pannonhalmi Apátság pincé-
szetére utalni. Júniusban ezekkel is megis-

merkedhettek Madrid egyik legnevesebb,
nemzetközileg is jegyzett múzeumában, a
Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeumban. 
A madridi múzeum ezúttal a magyar Victor
Vasarelynek szentelt egy tárlatot, amelynek
kapcsolódó programjaként a Madridi Magyar
Nagykövetség magyar és spanyol borászatok
emblematikus, mérföldkövet jelentõ épületein
keresztül mutatta be a bor és építészet kap-
csolatát. A rendezvényt a Madridi Magyar
Nagykövetség szervezte a Spanyol Borászati

Szövetséggel és a Madridi Építész Kamarával
közösen. Rafael Ansón, a Spanyol Királyi
Gasztronómiai Akadémia elnöke, Pau Roca, a
Spanyol Borászati Szövetség fõtitkára, vala-
mint Gyõri Enikõ nagykövet köszöntõje után
két építész, a spanyol María José Yravedra és
a magyar Csanády Pál beszéltek a bor és az
építészet közötti kapcsolatról. Ezt kerekasztal-
beszélgetés követte Alejandro Aznar, a
Marqués de Riscal Pincészet elnöke,Lourdes
Martinez Zabala, a Bodegas Portia (Bodegas
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Sztárépítészek borászatai

María José Yravedra Vasarely alkotásai és a borter-

melés képei között talált párhuzamokat

Teltház volt a rendezvényen

A Portia borászat Norman Fostertõl

A Marques de Riscal borhotelje

Frank O. Gehrytõl
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Faustino) Pincészet igazgatóságának tagja, Carlos Villar, a Bodegas
Protos fõigazgatója, Luis González Sterling, a Bodegas González Byass
építésze, magyar részrõl pedig Szabó Hajnalka, a Füleky Pincészet bo-
rásza és Filep M. Gergely, a Disznókõ Pincészet borásza részvételével.
A kerekasztal-beszélgetést a Spanyolországban nagy hírnévnek örven-
dõ José Ribagorda televíziós mûsorvezetõ moderálta. 

Talán a legérdekesebb kérdés az volt, hogy megérte-e befektetni a
méregdrága építészek méregdrága épületeibe. S bár a mundér becsüle-
te azt mondatta volna: „természetesen!” – a válasz nem volt egyértel-
mû. A Fosterékkel együtt dolgozó Zabala asszony beszámolója szerint
négy évig tartott, amíg a sztárt meg tudták gyõzni, hogy tervezze meg
az épületet és megismertették a technológiával. Hosszan egyeztettek
például arról, hogy hány méter magasra tudják feljuttatni a szõlõlevet,
mire eszükbe jutott, hogy felülrõl töltsék be, és lefelé haladjanak. Míg
ez egy racionális épületet eredményezett, Gehry és Rogers épületénél
a marketingérték dominált. Mint Aznar úr elmondta, az építészeti hír-
verés világszinten hatalmas marketingértéket jelentett a viszonylag kis
cég számára. (Azért tegyük hozzá, hogy ennek az egy cégnek a terme-
lése a teljes magyar borexport nagyságának felel meg.)

A kerekasztal-beszélgetést követõen természetesen nem maradhatott
el a bemutatott pincészetek borainak kóstolása sem.

Csanády Pál

Richard Rogers tervezte a Protos

pincészetét

Borkóstolás 

a Thyssen-Bornemissza 

Múzeum kertjében
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H a v a s  G y ö n g y v é r :  H i l d  J ó z s e f

A Holnap Kiadó 2017-ben Hild Józsefrõl je-
lentette meg Az építészet mesterei sorozat
újabb (16.) kötetét Havas Gyöngyvér fiatal
mûvészettörténész tollából. Az elõszót Sisa
József írta, aki megemlítette, hogy a sorozat-
szerkesztõ az idõközben elhunyt Gerle János
építészettörténész volt. A mû négy nagy feje-
zetre tagolódik: Hild József élete (1789–1867)
és tanulmányai, polgári építészete, szakrális
alkotásai, életmûvének utolsó korszaka.

Apja, Hild János építész készítette 1805-
ben Pest város elsõ városrendezési tervét. Az
ifjú Hild József Bécsben tanult, majd apja vál-
lalkozásainál segédkezett. A galántai Ester-
házy család szolgálatában álló Charles
Moreau klasszicista építész volt a mestere. A
szerzõ a korabeli folyóiratokból Szemere Ber-
talan városfejlesztési elemzéseit idézi Hild
munkásságára vonatkozóan. „Miben áll az
épületek szépsége?” – teszi fel a kérdést Hild
nyomán. És a választ az építész segítségével
adja meg: „Az épületek szépsége az egész és
egyes részeknek csinos alakjában áll, (…) az
egész épület, valamint egyes részei is rész-
arány s szépmérték szabályai szerint rendez-
tessen el.” A következõ fejezet a magyar nyel-
vû építészeti tankönyvekrõl és az oszlopren-
dek szerepérõl szól. 

Hild József könyvtárában 550 darab építé-
szeti könyv volt. Ezt az adatot onnan tudhat-
juk meg, hogy az építész ellen 1856-ban csõd-
eljárást folytattak le, és könyvtárát ekkor lel-
tározták. Anyagi gondjai fia adósságának át-
vállalásából alakultak ki. 

Hild József a reformkori Pesten 540 klasszi-
cista épületet épített, 100 legénnyel dolgo-
zott. Az ennek a számnak „csak” a felét telje-
sítõ Pollack Mihállyal rivalizálva õ határozta
meg a város városképét. (Nem találtam ada-
tot arra, hogy az idõk során mennyi semmi-
sült meg az épületeibõl, pedig hasznos lett
volna.) A Szépítõ Bizottmánynál benyújtott
kérelmeinek száma 900 volt. A nagy számok-
ban az is közrejátszhatott, hogy az 1838-as
nagy pesti árvíz utáni helyreállításoknál pal-
lérjoggal nem rendelkezõ kollégái helyett is
aláírta a terveket.  

A pesti Kirakodó téren, más néven
Rakpiaczon, a Lánchíd pesti hídfõjénél (2011-
tõl Széchenyi István téren) a Duna-parti palo-
tasor klasszicista házait Hild József tervezte.
A sor legdélebbi tagja a Diana fürdõ volt, eh-
hez csatlakozott a Libaschinszky-Koburg-
palota (most a Belügyminisztérium áll a he-
lyükön). A teret délrõl, a Dunára merõlegesen
a Kereskedelem székháza, Börse, késõbb
Lloyd-palota zárta le. Középen a hatalmas, 25
tengelyes Nákó-palota következett (ma a Gre-
sham-palota van itt). Északra az Ullmann-
palota és a Wieser-ház összevonásából jött
létre az Európa Szálló. A tér északi oldalát az
MTA eklektikus palotája határolja. Hild épüle-
teit mind lebontották. Az Akadémia utca és az
Arany János utca sarkán a szintén klasszicista
Tänzer-ház ma az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának ad helyet. A neoreneszánsz
Marczibányi házat a Bálvány utcában (ma Ok-
tóber 6-a utca) a Magyar Földhitel Intézet
1866-tól vette meg székháznak. 

Derra Naum görög vászonkereskedõ házát
a Tisza István utcában (ma József Attila utca)
egy emelettel megmagasította Hild. A régi
pesti városházát bõvítette, tornyát átalakítot-
ta. A pesti belvárosi templom szentélye mö-
gött, pont az épülõ Erzsébet híd tengelyében
álló épületet az 1900-as években lebontották.
A Király utcában, a Jálics-ház alagsorában az
építész terjedelmes borpincészetet létesített.
Most a VAM-Design Center szépen helyreállí-
tott helyiségei találhatók itt. A színvonalas

vendéglátás helyei: a Tigris Szálló a Nádor ut-
cában, az Angol Királynõ Szálloda a Duna-
parton. 

Budán a Császárfürdõ ovális díszudvara és
a Frankel Leó út túlsó oldalán a Szent István
irgalmas rendi klasszicista kápolna Borsos
Miklós rézdomborításos stációképeivel rendkí-
vüli élményt nyújt.

A Reáltanoda utcában utcában a Fõreális-
kola épülete a korszerû Eötvös József Gimná-
ziumnak az otthona. Hild kapcsolatot tartott
gróf Széchenyi Istvánnal. Lakóházat is terve-
zett számára, de az nem épült meg. Ipari épí-
tészeti alkotásai között a Pesti József Henger-
malom (leégett) és Valero Antal Selyemgyára
említendõ meg. A bajnai Sándor-Metternich-
kastélyt Sándor Móricnak, az „Ördöglovas-
nak” tervezte. A budai hegyekbe készített vil-
lái: Rósa-villa, Hild-villa, Karczag-villa,
Libaschinszky-villa.

Szakrális alkotásai: az egri Szent Mihály- és
Szent János-fõszékesegyházat Pyrker János
érsek megbízására építette lapos kupolával.
Az esztergomi bazilika Hild legimpozánsabb
épülete. A reneszánsz Bakócz-kápolnát szét-
szedték, megszámozták és a templom belsejé-
ben újra összerakták 1600 darabból.  

Utolsó korszaka romantikus stílusjegyekkel:
Hermina-kápolna, esztergomi fõegyházmegyei
könyvtár, papnövelde, ma Szent Adalbert
Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ.

Érdekesség: az Angol Királynõ Szállodában
lakott Deák Ferenc 1859 és 1874 között. Itt
szállt meg a walesi herceg és angol trónörö-
kös, valamint Perzsia királya. 

Timon Kálmán

1. A könyv címlapja. Frédéric Martens akvatintája, 1840 után.

Szemben az egykori Lloyd-palota

2. Ullmann János Móric kétemeletes lakóháza az egykori Kirako-

dó téren, 1837

3. Schwindt-Klette: 1838. március 15-i pesti árvízkép a német

színházzal
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Ware-Nagy, Orsolya: WHITE HOUSE IN GREEN

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 12–19 

GTC OFFICE BUILDING, BUDAPEST, HUNGARY

ARCHITECT – ZOLTÁN TIMA

An existing industrial building, former lift factory, has been partially redeveloped in
parallel with a new  building to provide a LEED  Gold accredited  office development.
Quality of space has been achieved by providing floor to ceiling glazing throughout
which greatly improves natural day lighting , also assisted by the building's white
exterior. Below ground spaces have been dedicated to car parking and provision of
safe storage for bicycles. Diversity of rental spaces has been allowed for in develop-
ment of new and existing parts of the building. A green roof caps this development
adding credence to the belief in sustainable commercial development.

Wettstein, Domonkos: ADAM CARUSO'S CONFESSION OF SENTIMENT FOR

ZURICH

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 20–25 

EUROPAALLEE MIXED USE BUILIDNG, ZURICH, SWITZERLAND

ARCHITECTS – CARUSO st JOHN and BOSSHARD VAQUER

This mixed use development comprises retail, office  space and residential accommo-
dation arranged in what might be termed as a classically modern manner. What a t
first appears to be a conventional office building, precast concrete box, has been
detailed in such a way as to provide a more humanistic character moving away from
the more puritan approach which might be expected in contemporary Switzerland.
The question being how to combine the classical with modernism.

Szabó, Dávid: BREMER POINT

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 26–31 

MODEL SOCIAL HOUSING,BREMEN, GERMANY

ARCHITECT – GIULIA ANDI and FINN GEIPEL

Social housing unlike private housing needs to be developed considering longevity
as a building type as they are not built with the intention of generating short term
profit. Therefore detailing, spatial arrangement and questions of maintenance must
be forward looking. This development can be viewed as a model building for the
social housing type as it is planned in such a way as to make optimum use of space
in a restricted area whilst a rational approach has been made regarding issues of
energy, occupant flexibility and long-term sustainability.

Csanády, Pál: SAIL? CARPET? GARDEN? SUN!? CAMEL?!?

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 32–35 

BBVA HEADQUARTERS, MADRID, SPAIN

ARCHITECTS – HERZOG, de MEURON, BINSWANGER and KOCH

Various metaphors exist for this building, usually the indicator of a notable project, as
an act of familiarity. Putting this aside this development exists in parts working as
one: the main volume a three storey office space/or miniature city that steps with the
landscape, secondly an enclosed garden and thirdly the tower located in the garden.
As can be expected from Herzog and de Meuron this project does not follow any
know precedents creating a new type of workspace.

Wesselényi-Garay, Andor: FROM SOCIALISM-TECH TO CERAMIC ARMOUR

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 36–41 

TRANSFORMATION OF THE LÁNG CULTURAL CENTRE, 

BUDAPEST, HUNGARY

ARCHITECT – CSABA NAGY and KÁROLY PÓLUS

Resisting the tendency to demolish socialist era buildings the project architects
chose to rework/redress the existing structure. A playful application of ceramics com-
bined with mathematical patterns has given this building a new lease of life. Aside

from the visual impact thermal and acoustic insulation has been greatly improved
extending the building's life span and user comfort.

Somogyi, Krisztina: INDUSTRIAL TRADITION: 

SPACE FOR PROFESSIONAL TRAINING

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 42–47 

MOME UNIVERSITY NEW BUILIDNG, BUDAPEST, HUNGARY

ARCHITECTS – ZSÓFIA CSOMAYand TAMÁS NÉMETH

In recent years higher education in Hungary has been on an upward climb towards
excellency. The new  building for the Moholy-Nagy University of Art and Design
reflects the desire to breach the gap between theoretical discourse and practical
skills. As with education a long term, sustainable, concept was required to develop
the campus and its community. This new building is such development, forward
looking, practical and sustainable.

Zöldi, Anna: WHEN WORDS STAND ON TIPTOE...

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 48–51 

LUTHERAN CHURCH, PESTSZENTLARINC, HUNGARY

ARCHITECT – ANDRÁS KRIZSÁN DLA

Good architecture according to Antal Plesz needs three things: scale, rhythm and
inspiration. Here all three can be found standing on tiptoes as if reaching for a higher
place. For almost two hundred years the Lutherans of PestszentlOrinc  shared a
church with the local Reformed congregation,a few years ago the opportunity arose
to build a new church in the garden of an existing house. The house has been
retained, as has most of its garden, and the new church has been placed  on the two
backsides of the corner site to form a courtyard, the other sides of this site form the
garden wall (street side) and locate the church tower at the corner. Although domes-
tic in size this church seems to be of an urban scale.

Kolossa, József: THE SMART CITY

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 52–55 

A NEW CHANCE FOR CONSCIOUS URBAN DEVELOPMENT

ARTICLE by JÓZSEF KOLOSSA DLA

Smart city concepts are known around the World, however a universally accepted
definition is yet to be found. Urban development shows a particular and unique pat-
tern in the Central-European countries, Hungary included. Seeing the potential of
institutionalising town development through the smart city concept, the Prime
Minister's Office has introduced a Hungarian definition and implemented a  regula-
tion for „Okos Város” developments, in order to ensure the priority of citizen's needs
as opposed to pandering to the goals of developers and their suppliers lobbying net-
work.

Soóki-Tóth, Gábor: TO WHOM DOES A CITY'S FACE BELONG TO?

Citation: Metszet, Vol 9, No 4 (2018), pp 56–57 

CAN A CITY BELONG TO EVERYONE?

ARTICLE by GÁBOR SOÓKI-TOTH

Generally cities have been formed by those who have the financial and political
power to shape them, until now? What is different? Do citizens have more power to
influence urban development? This discussion covers the influencing factors since
the industrial revolution that shape the way we live and potential for future invest-
ment, not financially, but as a human resource.

I N  E N G L I S H
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T E R V E Z Õ K ,  S Z E R Z Õ K

Caruso, Adam

Adam Caruso a montreali McGill University-n végzett építészként, majd a

Florian Beigel-nél és az Arup Associates-nél dolgozott, mielõtt 1990-

ben megalapította saját irodáját Peter St John-nal. 1990–2000 között a

University of North London egyetemen kezdte oktatói pályáját, majd

2002–2005 között a University of Bath építészprofesszora lett. Meghí-

vott oktatóként a mendrisioi Építészeti Akadémián, a Harvard

University Graduate School of Design képzésében és a London School

of Economics Cities programjában vett részt. 2011-ben a zürichi ETH-n

az építészet és konstrukció professzúra egyetemi tanárának nevezték

ki.

Csomay Zsófia

Ybl-díjas, Príma díjas építész, érdemes mûvész, háromszoros Pro

Architectura díjas, Kocsis Iván emlékérmes. 1967-ben diplomázott a

Magyar Iparmûvészeti Fõiskola belsõépítész szakán, 1970–72 között

végezte a MÉSZ Mesteriskolát. 1986 óta az Iparmûvészeti Egyetem-

MOME oktatója.

Dobos Bence László

2013-ban diplomázott építészmérnökként a Debreceni Egyetem Mûszaki

karán, majd 2015-ben rektori díjjal végzett okleveles építõmûvészként

a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen. Jelenleg a MOME doktoran-

dusza, kutatási területe az érzékelés és építészet kapcsolata. 2014-tõl

megszûnéséig a Debreceni Alkotómûhely (dAM) tagja. 2016-ban Ma-

gyar Formatervezési Díjat nyert Bognár Petra fémmûves tervezõvel.

Csontos Györgyivel és munkatársaival részt vett az ózdi MaNDA gyárte-

lep rehabilitációjában, jelenleg az Archikon építész iroda munkatársa,

az itt tervezett Palatinus Strandfürdõvel Média Építészeti Díjat nyertek.

Herzog & de Meuron

Pierre de Meuron és Jacques Herzog 1978 óta terveznek közösen, a

Herzog & de Meuron irodát azonban csak 1997-ben alapították Bázel-

ben. Vezetõ partnerek: Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler,

Stefan Marbach, Esther Zumsteg. 2001-ben kaptak Pritzker-díjat, 2007-

ben a Riba Gold Medal-t, az iroda jelenleg 400 fõs.

Krizsán András DLA 

Építész, a Magyar Építõmûvészek Szövetsége elnöke, a Modum Építész-

iroda Kft. vezetõ tervezõje.  Középületeit és lakóházait több alkalommal

jutalmazták Építészeti Nívódíjjal. 2006-ban Kós Károly egyéni díjjal,

2012-ben Ybl Miklós-díjjal tüntették ki. A zánkai Új Nemzedék Központ

épületét jelölték a „Mies van der Rohe” kortárs európai építészeti nívó-

díjra, és 2013-ban Pro Architectura díjjal tüntették ki. 

LIN Architekten Urbanisten

A LIN Architekten Urbanisten berlini székhelyû városépítész-, építésziro-

da. Giulia Andi olasz és Finn Geipel német építészek által 2001 alapított

mûhely tevékenysége széleskörû, a kisebb léptékû installációktól a vá-

rosléptékû tervezésig, kutatásig terjed. Megvalósult lakó- és középüle-

teik, urbanisztikai beavatkozásaik nagy része Franciaországban találha-

tó. (www.lin-a.com)

Márk Péter

Okleveles építészmérnök, 2001-ben végzett a BME Építészmérnöki Karán,

2014 óta a Közti tervezõje. Korábbi munkahelyei: 2001–2003: DB Arch

Bt. (Bach Péter), 2003–2004: K-arc Mûhely (Milassin Gergely),

2004–2009: T2a Építésziroda (Turányi Gábor és Turányi Bence),

2009–2014: Roeleveld-Sikkes Architects (Dick Sikkes).

Burián Gergõ 

2008-ban szerzett diplomát a BME Építészmérnöki karán. Tanul-

mányai során féléváthallgatáson vett részt a Miami Univer-

sity-n (Oxford, Ohio, Usa) és a Norwegian University of Science

and Technology-n (Trondheim, Norvégia). 2008 óta a Mérték

Építészeti Stúdió, Paulinyi-Reith mûterem munkatársa, ahol

több sikeres tervpályázat projektvezetõje, majd 2013 óta mû-

teremvezetõ. 2010 óta Breeam Nemetközi minõsítõ. 2013-ban

mérnök-közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Corvinus

Egyetemen. 2014 óta a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Épí-

tõmûvészet DLA képzés résztvevõje.

Csanády Pál

1994-ben végzett a BME építészkarán, 1997-ben ugyanott a Rajzi

és Formaismereti Tanszék PhD képzésén, Török Ferenc téma-

vezetésével. 1997–2009 között az Alaprajz felelõs szerkesztõje,

magántervezõ, 2010-tõl a Metszet és a Tervlap.hu fõszerkesztõ-

je.

Juhász Ágnes

Okleveles építészmérnök, 2014-ben végzett a BME Építészmér-

nöki Karán, diplomamunkájáért Hauszmann-díjban részesült.

2015 óta a Lakóépülettervezési Tanszék óraadója, és jelenleg a

BME Építõmûvészeti Doktori Iskolájának harmadéves hallgató-

ja. Az egyetemi feladatok mellett a DMB építész mûteremmel

közös tervezési munkákban tevékenykedik.

Kolossa József

Pro Architectura díjas építész, 2001-ben végzett a BME

Lakóépülettervezési Tanszékén, ahol 2013 óta docens. 2007-

ben DLA fokozatot szerzett, témavezetõje Perényi Tamás.

2007., 2010. Az Év kiemelkedõ fiatal építésze díjazott. 2008.

Média Építészet Díja 1. helyezett Perényi Tamással. 2012–2015

között Piliscsaba fõépítésze. Az MTA Közgyûlésének tagja.

2001-tõl az Építész Mûterem Kolossa építész tervezõje. 2015

márciusától a Miniszterelnökség Területrendezési és Telepü-

lésügyi Fõosztályának vezetõje.

Somogyi Krisztina 

Építészetkritikus, vizuáliskörnyezet-kutató. Bölcsészdiplomáit

1997-ben és 1998-ban szerezte az ELTE-n, dizájnelméleti kép-

zését 2011-ben fejezte be Londonban a University of the Arts

egyetemen, jelenleg az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

doktorjelöltje a környezetpszichológia területén. Építészeti

monográfiát írt Cságoly Ferenc, Balázs Mihály és Golda János

építészekrõl, KÖZ_TÉR_KÖZ címmel albumot szerkesztett a

2010-es Pécs EKF kapcsán kiírt építészeti és várostervezési pá-

lyázatokról, 2016–17 tanévben a BME Középülettervezés Tan-

székének 70 éves jubileumi eseményének kurátora, a Mûcsar-

nokban rendezett Közép_Középületek közvetlen közelségben

címû kiállítás, majd a témát feldolgozó könyv szerkesztõje.

Építészeti írásaiért 2014-ben Ezüst Ácsceruza-díjat, oktatási tevé-

kenységéért a Mûegyetem Építészmérnöki Karától címzetes

egyetemi docens címet kapott, 2016-ban az építész szakmától

Molnár Péter-díjban részesült.

Soóki-Tóth Gábor Csaba

A BME-n építészeti, a Nottingham Trent Egyetemen ingatlan-

szakértõ tanulmányokat folytatott. A BME Urbanisztikai Intéze-

tének tanársegéde, majd egy évtizeden át holland-magyar ta-

nácsadó cégnél, késõbb hazai és nemzetközi hátterû ingatlan-

fejlesztõ és befektetõ társaságnál dolgozott komplex városfej-

lesztési projektek, programok elõkészítésében. Jelenleg ingat-
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Nagy Csaba

Ybl-díjas építész, 1987-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetemen.

1988-89-ben ösztöndíjasként tanulmányokat folytatott a Bécsi Képzõ-

mûvészeti Akadémián, Gustav Peichl mesteriskolájában.  1989-tõl az

Archikon Kft. alapítója, ügyvezetõje, vezetõ tervezõ. 2009-ben három

épülete Fõvárosi Nívódíj oklevél elismerésben részesült.

Németh Tamás 

2003-ban diplomázott a BME, Építészmérnöki Karán, 2001–2002 között a

Technische Universität Dresden Erasmus ösztöndíjasa. 2010-ben

végezte az Építész Mester Egylet Mesteriskolájának XX. ciklusát.

2003–2010 között a W6 Stúdió Kft. tervezõje, Reimholz Péter

vezetésével, 2009-tõl a 4B-OPAQ Stúdió Kft., 2016-tól a TNA Studio Kft.

építésze.

Pólus Károly

Építész, 1994-ben diplomázott a Budapesti Mûszaki Egyetemen. 2000-tõl

az Archikon Kft. munkatársa, majd 2008-tól ügyvezetõje, vezetõ terve-

zõ, Nagy Csaba szerzõtársa.

St John, Peter

Peter St John mielõtt Adam Carusóval megalapította saját praxisát,

Richard Rogers, Florian Beigel, Dixon Jones, és az Arup Associates iro-

dáiban dolgozott. 1990–2000 között a University of North London

egyetemen kezdett okatni, majd meghívott oktatóként 1999–2001 kö-

zött a mendrisioi Építészeti Akadémián, 2001–2004 között pedig a

University of Bath Department of Architecture and Civil Engineering

karán tanított. 2005-ben a Harvard University Graduate School of De-

sign oktatásában a tervzsûri tagjaként vett részt. 2007–2009 között a

zürichi ETH meghívott professzora, jelenleg a London Metropolitan

University építészeti professzora.

Tima Zoltán

Okleveles építészmérnök, 1989-ben diplomadíjjal végzett a BME

Építészmérnöki Karán, 1994-ben végezte a MÉSZ Mesteriskola XII. cik-

lusát. 1989 óta a Közti tervezõje, Budapest Építészeti Nívódíjat, Figyelõ

Építészeti Díjat, Pro Architectura díjat és Ybl-díjat nyert. 2016-ban

Prima Primissima díjjal tüntették ki. A Magyar Mûvészeti Akadémia ren-

des tagja.

Tõrös Ágnes

Építész, Pécsen, az IUAV-on és a MOME-n tanult. 2011-tõl az Archikon

tagja. Eddig a budaörsi Bleyer Jakab Általános Iskola Gyógypedagógiai

Intézet és a Palatinus rekonstrukcióján és bõvítésén, a Láng Mûvelõdé-

si Központ megújításán, az Egyszülõs Központa és a Meséskert és Viza-

fogó Óvoda tervein és megvalósításán dolgozott. A Mesteriskola XXIV.

ciklusának hallgatója.  

lanberuházási projektmenedzserként, térség- és gazdaságfej-

lesztési tanácsadóként és az Otthon Centrum elemzési vezetõ-

jeként dolgozik. A SZE Regionális és Gazdaságtudományi Dok-

tori Iskola hallgatója. A Royal Institution of Chartered

Surveyors nemzetközi ingatlanszakmai szervezet tagja.

Szabó Dávid

Építész, egyetemi tanársegéd, 2007-ben a BME Építészmérnöki

Karán szerzett diplomát. Tanulmányai során 2005-ben félévát-

hallgatáson vett részt, az University of Liechtensteinen.

2008–2010 a Mesteriskola XX. ciklusának, 2011–2014 a BME

Építõmûvészeti Doktori Iskolájának hallgatója. 2011-tõl a BME

Ipari és Mezõgazdasági Épülettervezési Tanszékének munka-

társa. Kutatási területe a kortárs magyar szociális lakásépítés.

Timon Kálmán

Aranydiplomás építészmérnök, független kutató, építészeti szak-

író. 1965-tõl számos publikáció és könyv szerzõje. 1992–1998

között Budapest XVIII. kerületének fõépítésze. 1998-tól 2002-ig

a Magyar Építész Kamara kiadványainak szerkesztõje. 2009-

ben megalapítja az építészetet támogató magyar mecénáso-

kat és szellemi alkotókat kitüntetõ Sivatagi Kõrózsa Díjat. 

Ware-Nagy Orsolya 

2010-ben végzett a Mûegyetemen építészmérnökként. Tervezõ-

irodai gyakorlatot szerzett, de emellett lelkes épületfelmérõ és

amatõr helytörténész. Két leány édesanyja. 2018. február óta a

Metszet munkatársa és Mûemlékvédelmi szakmérnöki képzés

hallgatója. 

Wesselényi-Garay Andor PhD

1994-ben diplomázott diplomadíjjal a BME Építészmérnöki Ka-

rán. 1995-ben saját építészirodát alapított Osváth Gáborral

Gyár, majd 2001-ben önálló irodát W-G-A Psychodesign né-

ven. 2000-tõl az Alaprajz, 2010-tõl a Metszet folyóirat külsõs

munkatársa, illetve tanácsadó testületének tagja, 2002-tõl az

Atrium magazin építészeti fõmunkatársa, 2006-tól pedig veze-

tõ szerkesztõje volt. Számos építészeti tárgyú cikk, esszé, kriti-

ka és tanulmány szerzõje, a 2010-es Velencei Biennálé magyar

kiállításának egyik kurátora. 2011-ig a Debreceni Egyetem Épí-

tészmérnöki Tanszékének fõiskolai docense. Jelenleg a NYME-

FMK Alkalmazott Mûvészeti Intézet egyetemi docense Sopron-

ban.

Wettstein Domonkos

Építész, a BME Urbanisztika Tanszék oktatója, doktori kutatásá-

nak témája Regionális stratégiaalkotás a Balaton-part rekreáci-

ós célú építészetében. 2010-ben végzett a BME Építészmérnö-

ki karán, 2013–14-ben az ETH Zürich GTA Intézetében volt ku-

tatási ösztöndíjas Moravánszky Ákos professzúráján. Kutatási

eredményeit folyamatosan publikálja a hazai és nemzetközi

fórumokon.

Zöldi Anna 

1987-ben végzett a BME Építészmérnöki Karán. 1992-ben színdi-

namikai szakmérnöki diplomát szerzett, 1992–95 között a BME

Rajzi Tanszékén doktorandusz. Néhány év tervezõintézeti

gyakorlat után szabadúszó belsõépítészként dolgozott, közép-

fokon építészettörténetet, belsõépítészetet oktatott. 2004 óta

rendszeresen publikál az online és nyomtatott építészeti és

kulturális sajtóban.  Építész-publicisztikai tevékenységéért

2013-ban Ezüst Ácsceruza díjban részesült.
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Fotó és gyûjtés: Csépé

A képregény Nike Hermans építész (Pulle, Belgium) alkotása, ford.: a szerk.

„A modern embernek, a modern idegzetû embernek nincs szüksége az ornamensre – ellenkezõleg, undorodik tõle. A modernnek nevezett tárgyak közül egyiken sincs

ornamens. Ruházatunkon, gépeinken, bõrtárgyainkon és a mindennapi használati tárgyainkon a francia forradalom óta már nincs ornamens. Kivéve a nõk tárgyait –

ez azonban külön fejezet. Ornamens csak azokon a tárgyakon található, amelyek az emberiség egyik, általam kulturálatlannak nevezett részétõl függenek: az építé-

szektõl. Mindenütt, ahol az építésznek befolyása van használati tárgyak elõállítására, korszerûtlen, tehát nem modern tárgyak keletkeznek. Ez természetszerûleg a

modern építészekre is vonatkozik. Az egyes ember – miként az építész – képtelen formát létrehozni. Az építész azonban újra meg újra megpróbálkozik a lehetetlennel

– és mindig negatív eredménnyel.”

ADOLF LOOS: Ornamens és nevelés, 1924 (Kerékgyártó Béla fordítása, Terc, 2004)
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