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Az Örs vezér terének építészeti jelrendszere egy olyAn heterogén mezõ, Amely egy kApufunkció égisze AlAtt  

egyesíti A kettes metró végállomásánAk üveglemezes struktúráját Az ikeA kék-sárgA dobozvilágávAl, A sugár  

kissé kopottAs hAngulAtát Az árkád – immáron kettõs – „testével”. A kerepesi út egyik oldAlán terjengõ  

sütkolbász illAtárA A nAgy nyugAti márkák kAvAlkádjA válAszol.
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Az Árkád neve az évek folyamán olyan 
branddé vált, amely Budapest mellett or- 
szágszerte (Gyõr, Pécs, Szeged) a vásárlás  
mellett a bevásárlóközpontok építészeti  
nívóját is hirdeti. Nincs ez másként az Örs 
vezér téri Árkáddal sem, amely a közelmúlt-
ban új épülettel bõvült, és vált ezáltal hazánk 
egyik legnagyobb bevásárlóközpontjává.

A tervezés folyamatában kettõs nehéz-
séggel kellett szembesülni, hiszen részint 
egy már meglévõ épülethez kellett hozzá-
kapcsolni az újat, reflektálva annak törté-
netiségére és esztétikai jellegzetességeire,  
illetve figyelembe kellett venni a tágabb kör-
nyezet (Sugár, IKEA, a Kerepesi út mentén 
elhelyezkedõ – és az Árkád2-vel közvetlen 
kapcsolatban lévõ – lakótelep) által meg-
konstruált jelentésegyüttest. Az Árkád 1 és 2 
teste nem feszül egymásnak, hanem össze-
olvadnak, egyetlen architektúrává válnak. 
Az összefonódás látogatói szemmel is tet-
ten érhetõ abban, hogy a két térrész között 
akadálytalan belsõ átnyitások jöttek létre 
úgy, hogy a toldalék építése közben az ere-
deti tömb végig üzemelt, nem kellett lezárni  
hátsó traktusait sem. Ennél lényegesen több-
rõl, bonyolultabb viszonyról van szó az épü-
leteket illetõen. Figyelemreméltó a tetõsíkok 
kapcsolata, amely egyrészt átjárást biztosít 
a két térrész között, másrészt a szokványos 
mélygarázs megoldással szemben a tetõn 
oldja meg a parkolás kérdését.

A hozzáépítésnek sikerült reflektálnia a pa- 
nelházak kontextusára is, ennek révén egy 
szigorúbb, a lineáris struktúrákat elõtérbe 
helyezõ formanyelv jött létre. Ennek illusztrá-
lására elég utalnunk az eredeti épület Fehér 
út–Kerepesi út keresztezõdésében található 
íves sarokmegoldásra, amely karakteresen  

Egymást átmetszõ homlokzati síkok, áttörtség, burkolati anyagváltások, és az épület éjszakai megvilágítása is hozzájárul a tömb dinamikus megjelenéséhez

Még nem kerültek beültetésre azok a díszfák, amelyek a gabion  
erkélyeken nõnek majd. Izgalmas a zúzott kõ látványa a tetõszint magasságában
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más esztétikai paradigmában fogalmazó- 
dott meg, mint az Árkád 2 sarkosabb tömbje,  
ami ritmusában sokkal inkább a panel-
házak sajátosságait követi. Ezen dualitás 
az anyaghasználat szintjén is megmutat-
kozott: az Árkád 1 alapvetõen az üvegfe- 
lületek dominanciáját sugárzó jellegzetes- 
ségére reflektálva az Árkád 2 is használja  
az üveget, bár jóval kisebb mértékben. 
Helyette sokkal inkább épít a színek (gránit- 
szürke és törtfehér árnyalatok) polaritásá- 
nak, valamint az anyagfelületek kontraszt-
jának kihasználására.

Külön izgalmas a lakótelep felõli épületrész 
homlokzati megoldása, amely a palástszerû 
kõfelületet egy több egységbõl álló, zúzott 
köves gabionsorral szakítja meg, amely  
a palást kõborításával szemben egy sok-
kal nyersebb felületet teremt, és egyfajta 
relief-implikatúraként a szobrászat irányába  
tolja el az épület ezen részét.

A belsõ kialakítása a brandek növekvõ 
helyigényérõl, és a megváltozott vásárlói  
szokásokról tanúskodik: az Árkád 1 kiskeres-
kedelmi butikegységei az új térben nem foly-
tatódnak, hanem jóval nagyobb alapterületû 
traktusokba tagolódnak. A belsõ terek is érzé-
keltetik az idõ múlását és az esztétikum vál- 
tozását: mindenhol pasztellzöld és sárga  
színek uralkodnak, és párosulnak egy szimp- 
lifikált növénymotivikával, egy világos és 
szerethetõ téregyüttest hozva létre. Észreve-
hetõ módon az architektúra megalkotásakor 
nem a radikális újat mondás gesztusa, vagy 
az elõzõ épület másolása volt a cél, hanem 
egy olyan értelmezõ továbbgondolása a tér-
nek, amely bõ tíz év tapasztalatát, változásait 
képes tükrözni és megformálni, s a folytatha-
tóság imperatívuszát tartja szem elõtt.

Lásd még: 
Szeged ÁRKÁD bevásárlóközpont 
OCTOGON 2011/8-9. 

Az új épület zárt térfalat hoz létre úgy, hogy a régi épület parkolójának rámpáját, illetve gazdasági bejáratait  
takaró falszakasz síkjába illeszkedik

Az ívelt üvegtetõ mellett a világos falfestések is képesek vizuálisan tágítani a közlekedõ tereket



Az enteriõrben érezhetõ a törekvés arra, hogy a vásárlóterek mérete a lehetõ  
legnagyobb legyen, ezért a közlekedõk talán sûrûbbek a megszokottnál

Önálló épületként is megállja a helyét az Árkád bõvítése


