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A RichteR Gedeon VeGyészeti GyáR nyRt. budApesti telepének folyAmAtos technolóGiAi 

fejlesztései Az elmúlt fél éVszázAd soRán idõRõl idõRe A mAGyAR ipARi építészet számáRA is inspiRáló 

felAdAtokAt jelentettek. ezek közül eléG csAk AzokAt Az 1950-es éVek VéGén zAjló nAGyszAbású 

építkezéseket említeni, melyek A koRAi kádáR-koRszAk ipARosítási hullámábAn Az AkkoRibAn kõbányAi 

GyóGyszeRáRuGyáRként ismeRt üzemet új technolóGiAi eGyséGekkel GAzdAGították.

Vízbe dobott k
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár II. számú raktárának rekonstrukciója

Szöveg: 
Haba Péter
Építész: 
Nagy Csaba – 
ArCHiKoN
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

Ezek a munkálatok építészeti szempontból is 
jelentõsek voltak: a Callmeyer Ferenc tervez-
te ún. növényüzem és a közelében magasodó  
igazgatósági épület az akkori friss nemzet-
közi áramlatokat is magába szívó hazai 
„téglamodern” ma – átalakított formájában 
– is impresszív példája. Szintén ekkor épült  
az I. számú raktár, Juhász Jenõ és Garay 
Lajos munkája: az elõregyártott vasbeton ele-
mek és monolitikus konstrukciók különleges 
kombinációján alapuló épület markáns szer-
kezeti esztétikája a telepet behálózó sûrû 
csõvezeték-szövetben is érvényesül.

Az ezredfordulón, a gyáralapítás cen-
tenáriuma idején új lendületet kapó látvá-
nyos építkezések, többek között az Archikon  
Építésziroda rajzai alapján kivitelezett nagy-
szabású üzembõvítések (az ún. RGK-épüle- 
tekhez laboratóriumi egységet és magas-
raktárat csatoltak 1997 és 2000 között), illet-
ve a Zoboki-Demeter & Társaik Építésziroda 
tervei szerint egy késõbbi fejlesztés kapcsán, 
2007-ben elkészült kémiai kutatóépület a cég 
kvázi arculati elemeivé, az ipari innováció 
építészeti kifejezõeszközeivé váltak.

Mindez a gyár legutóbbi építészeti beru-
házása kapcsán mind a megrendelõi hoz-
záállás, mind a tervezõi ambíciók tekinte-
tében fontos elõzmény. A telep beépítése és 
a környék városképe szempontból egyaránt 
igen hangsúlyos helyen álló II. számú raktár-
torony energetikai és szerkezeti szempont-
ból elavult homlokzatának gyökeres átépíté-
sét ugyanis mindkét fél jó alkalomnak tartotta 
arra, hogy a korábban lehangoló, arctalan 
és technológiai okokból ablaktalan épülettö-
meg figyelemfelkeltõ látványelemmé, a válla-
lat „városi arcának” karakteres elemévé vál-
jon. A gyár elõtt elhaladó útról is jól látható, 
jócskán a környezete fölé magasodó épület 
új burkolatának célja tehát – azon túl, hogy 
átszellõztethetõ légréteget képez az épület 
vasbeton falai körül, s védi a szerkezetre rög-
zített hõszigetelést – nem más, mint a jó érte-
lemben vett hatáskeltés, az impulzivitás.

Napszaktól függetlenül lenyûgözõ interferencia-játékot produkál a II.-es raktár homlokzata



A tervezõk, az Archikon Építésziroda mun-
katársai Nagy Csaba vezetésével olyan kom-
pozícióra törekedtek, amely tudomásul veszi 
a technológiából eredõ hasábforma meg-
bonthatatlanságát, tekintettel van a gazdasá-
gossági szempontokra, mégis oldja a merev 
síkokat és mozgást érzékeltet. Ez a gondo-
lat vezette el õket ahhoz, hogy a burkolatként 
választott acéllemezeket a szokásos raszte-
res elrendezés helyett a vízbe dobott kõ által 
keltett koncentrikus hullámok interferenciá-
jára emlékeztetõ rajzolatban – azaz soron-
ként változó mértékben eltolva – rögzítsék 
a felületre. Ezt a síkbeli textúrát a tervezõk 
mintegy „kimozdították” a térbe azzal, hogy  
a függõleges fugákba merõlegesen elõreugró 
rozsdamentes acéllamellákat illesztettek.  
A síkbeli és térbeli eszközök mellett a felüle-
tek minõsége is hozzájárul az összehatáshoz: 
a törtfehér, porszórt felületû acéllemezek és  
a fényes lamellák kontrasztja a változó fényvi-
szonyok révén szinte életre kelti a homlokza-
tot. A lamellák árnyéka – mint finom tollvonás-
ok – és a felületükrõl visszaverõdõ fény – mint 
a fodrozódó víztükör csillogása – úgy moz-
dul, ahogy mi magunk mozgunk a térben.

Ezt a komplex élményt a tervezõk a lehetõ 
legegyszerûbb eszközökkel – mindössze két-
féle fémlemezzel érik el. Az egyszerûségnek 
és a komplexitásnak ezt az érdekes kettõssé-
gét a torony tömegének „szimpla” formája  
tovább fokozza, mintegy a homlokzatok „vib-
ráló” részletvilágának statikus ellenpontját 
képezve. Az ilyesfajta „kétarcú”, egyszerre  
nyugodt és izgalmas épületeknek az ipar- 
telepeken fontos pszichológiai szerepük van: 
a sok technológiai szerkezet és a nagy mére-

tek miatt gyakran zûrzavaros vagy éppen 
monoton hatású környezetben ezek a vizuá-
lis effektek egyfelõl rendszerezõ, másfelõl  
változatosságot teremtõ erõvel bírnak.

Az épület tõszomszédságában álló Juhász-
Garay-féle raktár építészeti karakterében 
is megfigyelhetõ ez a kettõsség, de egé-
szen más módon nyilvánul meg. A kockához  
közelítõ tömböt borító gyémántmetszésû 
betonpanelek és a földszint gombafeje-
zetes oszlopainak elementáris plaszticitá-
sa, „kézmûves” jellege a szalagablakok 
könnyûségével váltakozik (ez utóbbiak nyí-
lászáróit kicserélték, a paneleket pedig le-
festették, rontva az eredeti hatást). Így tehát  
a raktártorony homlokzatának szubtilis hatá-
sokban kibontakozó arculata és a Juhász-
Garay-raktár súlyosabb szobrásziassága fino- 
man kiegészíti, erõsíti egymást – a Richter-
gyár egyik legérdekesebb építészeti együt-
tesét alkotva.
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Érdekes dialógust folytat a Juhász-Garay-féle épület gyémántmetszés
betonpanellel burkolt homlokzata és az új raktárépület

Az elõreugró fémlapocskák térhatásúvá teszik a síkbeli mintázatot
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