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„SarkoSan” fogalmaz a BudapeSt muSic center nemrégiBen átadott épülete BudapeSt 

egyik legdinamikuSaBBan fejlõdõ körzetéBen, a SzaBadSág híd peSti hídfõje közeléBen. míg 

SzomSzédSágáBan egyelõre raBSágBan Sínylõdik a közraktárak mûemléki tömBjéBõl kifelé igyekvõ 

Bálna (C.E.T. – szErk.), a klaSSzikuS Bérház fehér tömegének Sarkát felhaSító fekete dinamika egy 

új, éS BudapeStre mindinkáBB jellemzõ építéSzeti Szemlélet diadalát hirdeti.

Fekete-Fehér, 
igen-nem…
A Budapesti music Center épülete

Szöveg: 
Zöldi Anna
Építész: 
Taraczky 
Dániel 
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

A kortárs zenei centrum egy málladozó bérház 
romjai közül törekszik a napvilág, a nyüzsgõ 
város felé. Homlokzatainak, tömegének épí-
tészeti megfogalmazása egyértelmûen kifeje-
zi viszonyát a köré növõ városhoz. A ham- 
vaiból feltámadó fõnixmadár, a jégtörõk, 
vagy a sárkányokkal ékes viking hajók hul-
lámokat szántó éles orra, a régibõl megállít-
hatatlanul elõtörõ új szimbóluma a példásan 
helyreállított fehér falak közül határozottan 
elõbújó kortárs fekete épület-szobor. Azt már 
csak a beavatottak tudják, hogy egyszer-
smind a kreativitás és a gondos gazda dia-
dalát is hirdeti a korlátozottan rendelkezésre 
álló anyagi lehetõségek felett. 

A Budapest Music Center, mint intézmény  
eredetileg is a környéken mûködött.(Lónyay 
utca 41. Eredetileg ez a NA-NE Galéria, 
amit Bachman Gábor tervezett 1990-ben. 

Átalakítva 1996-ban. Bachman Gábor 2001 
-ben bemutatott egy tervet és egy makettet 
Contemporary Music Center Budapest 2000-
2004 címen. – a szerk.) A Mátyás és Imre 
utca sarkán álló egyszerû, kétszintes, inkább 
klasszicizáló, mint eklektikus épület az önkor-
mányzat tulajdonában omladozott, bevé-
gezvén pályáfutását, amelyet 1891-ben egy 
déligyümölcs-kereskedõ saját házaként kez-
dett, majd a háború alatt istállóként, végül a 
szocializmus éveiben bérlakásokra szabdal-
va folytatott. A 2,5 milliárdos magánberuhá-
zásában megvalósuló épület tervezése már 
2007-ben elkezdõdött, végül 2012 januárjá-
ban sikerült az anyagi fedezetet megteremte-
ni a teljes befejezéshez. A beruházást a kor-
mány is támogatta 500 millió forinttal, így 
2013 márciusában megnyithatta  kapuját  
az eredetileg lebontásra ítélt épület. 

A projekt jó értelemben véve családi ügy 
– a zenei központ alapító-igazgatója, Gõz 
László a saját beruházásában épülõ intéz-
mény elkészültét egy családi háznak kijáró 
gondossággal és odafigyeléssel kísérte, a ter-
vek elkészítésében építész lánya volt az egyik 
fõszereplõ. Az elhúzódó építési idõ és a sze-
mélyes figyelem egyaránt javára vált a ház-
nak, és ez tette lehetõvé, hogy az idõ köz-
ben szûkülõ anyagi lehetõségek ellenére apró 
részleteit és nagyvonalú koncepcióját illetõen 
is minõségi végeredmény jöhessen létre. 

A minden egyes zugot kihasználó felújí-
tás több alapvetõ funkciót foglal magában, 
az intézmény összetett tevékenységi körének 
megfelelõen. A zenei rendezvényeket szolgá-
ló koncerttermeken és jazz-klubon kívül el kel-
lett helyezni a százezer tételt számláló zenei 
könyvtárat, valamint Eötvös Péter, világhírû 
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kortárs zeneszerzõnk által létrehozott Nem-
zetközi Eötvös Intézet és Alapítvány irodá-
it és kutatóhelyiségeit. A fennmaradó helyen 
osztoznak az egyéb irodák, vendégszobák, 
stúdiók, öltözõk és más kiegészítõ helyisé-
gek. A jazz-klubhoz 1000 fõs konyha csat-
lakozik, amely nagyobb rendezvények kiszol-
gálására is alkalmas. Az alaprajzi koncepció 
magja a belsõ udvarból kialakított koncertte-
rem, melyet a saroképület egyik utcai traktu-
sán a jazz-klub, a másik utca felõl a terem 
elõcsarnoka határol. Ebbõl az értelemszerû 
döntésbõl két fokozott figyelmet igénylõ épí-
tészeti feladat adódott. Egyrészt meg kellett 
felelni a speciális akusztikai igényeknek – 
az épületben egyszerre három helyiségben 
szólhat koncert anélkül, hogy ezek egymást 
zavarnák. Másrészt az udvar beépítése, illet-
ve a traktusok középfõfalának eltávolítása  
a régi és új épületrészek együttélésére han-
golt építészeti megközelítést tett indokolttá.

A fenti, akár súlyos korlátként is felfogha-
tó két tényezõ kreatív és konzekvens értelme-
zése nyomán született meg a ház karakteres 
minõsége, amely a hazai kortárs építészetben 
egyre inkább kirajzolódó szemlélet friss és 
pozitív példája. Az épület nem lévén védett 
mûemlék, a történeti hagyaték itt inkább csak 
keretül szolgál, illetve az építkezés során  
a szó szoros értelmében is azzá vált, hiszen 
az eredeti épületbõl csak a körítõfalak 

sarok felõl a város…

város felõl a sarok…



A belsõ udvarból kialakított koncertterem. A közönség védett fabölcsõben ringatózik a nyers falak közt áradó zene hullámain

Szabadon függõ galéria, szabadon cikázó csíkok – all that jazz… Az alapító – tulajdonos irodája: zene, zene, zene
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maradtak épen. A koncerttermet befoga-
dó udvar bontott téglával befalazott nyílásai-
nak, letisztított falainak látványa adta az ötle-
tet az akusztikai burkolat alkalmazása helyett 
a nyers falak megmutatásához a belsõ tér-
ben – ez a diffúz és nagy tömegû fal akusz-
tikai szempontból is jó döntésnek bizonyult.  
A nagyterem belsõépítészete esszenciáját adja 
az egész épületen végigvonuló belsõépítészeti 
koncepciónak. A megõrzött téglafalakat min-
denütt keretbe foglalja a fekete, fehér és natúr 
tölgy színû felületekbõl kialakított burkolat.  
A felületek enyhén tört vonalvezetését rész-
ben akusztikai, részben alaprajzi okok indo-
kolják – a teremben nincs egy derékszög sem. 
Ez a finoman ferde síkokkal alakított térhatáro-
lás aztán még a lépcsõkorlátok vonalvezetés-
ében, a beépített bútorzat megformálásában, 
és az ajtókeretek kialakításában is visszakö-
szön, csakúgy, mint a nagyterem teknõ-szerûen 

kialakított mellvéd-burkolatán, amely szintén 
nem öncélú: ferde síkja mögött a gépészetet 
is rejti. A belsõ terek jellegzetes csíkos felüle-
teit az egyedi, azonnal felismerhetõ és fotó-
kon is egyértelmûen azonosítható karakter 
iránti igény szülte – ugyancsak e célból került 
az épületbe a  New York-i Carnegie Hall min-
tájára megalkotott, Losonczi Áron egyedi  
szabadalmával, üvegbeton hátfallal kialakí-
tott, BMC-logóval ellátott „fotófal” is. A csí-
kozás a klasszikus koncertek befogadására 
szolgáló nagyterem hátfala esetében szabá-
lyos, míg a jazz-klubban a mûfajt idézõen 
oldott, laza.  Statikai különlegesség a jazz-
klub függesztett konzolos galéria-födéme.  
A közönségforgalmi terekben megtalált arcu-
lat vonul végig konzekvensen a többi térben 
is, mindenütt elõbukkannak a letisztított tégla-
falak a ferde síkok közül. 

A koncepció kívülrõl is látványos eleme  

maga sarok, amely akár a Duna-partról is 
feltûnik – az ide kerülõ helyiségek az épü-
letbelsõben is hangsúlyt kaptak. Itt kapott 
helyet Gõz László saját irodája, néhány jel-
legzetes relikviával, például az eredeti-
leg egy kiállítás számára egyedileg gyártott 
hangfalakkal, vagy az eredeti utcatáblákkal.  
A felsõ szinten, a tetõ alatt egy barlangsze-
rûen kialakított elõadóterem foglal helyet, 
melyet a tölgyfa-burkolat egységes haszná-
lata tesz karakteressé. A különbözõ felüle-
ti struktúrák és az egységes anyaghasználat  
a ferde síkokkal határolt, amorf térnek harmo-
nikus, kellemes térérzetet kölcsönöz. A könyv-
tár bútorzata némileg szimbolikus: egy soha 
meg nem nyitott könyvtárba készült erede-
tileg, és sokévi raktár-lét után költözött az új 
zenei központba. A könyvtár esetében szó 
szerint a gombhoz készült a kabát: a bútorzat 
méretéhez igazították a falakat. 

Ahogy lent, úgy fent… a tetõszinten kialakított elõadóterem is körülölel, akár a bölcsõ, vagy épp akár egy barlang
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Az egész házon végigvonul a fekete-fehér-
tölgy színhármas, és az általuk kijelölt, meleg 
betétekkel oldott kontrasztos karakter. Az ala-
pot mindehhez az antracit színû csiszolt beton 
padlóburkolat teremti meg. A hátsó ajtón 
néhány abszolút kortárs ötlet is belopakodik: 
ilyenek a nagyterem kijáratát jelzõ óriás vilá-
gító nyilak, vagy a jazz-klub bárpultjának fes-
tett, expandált acéllemez burkolata. 

Az elmúlt évtizedek téglaépítészetében tes-
tet öltõ, a történeti városszövettel ily módon 
kontaktust keresõ trendje után úgy tûnik, 
a hazai építészet új fejezetet nyitott. Mifelénk 
nem csak a közízlés, az építészek számára is 
idegen a történelmi közegben megjelenõ har-
sányan kortárs beavatkozás, a mai hozzáté-
tel jellemzõen mindig a történeti épületrészek 

szerves folytatásaként, finom átirataként lehet 
csak jelen. Eleinte rejtõzködõ szemérmes-
séggel – a  Párisi Nagy Áruház tetõn meg-
bújó rozsdás vaslemez felépítménye, vagy 
a volt Bölcsészkar, jelenleg Piarista Köz-
pont falai közt megbújó színes beton-szar-
kofágjának esetében. A Rác fürdõben már 
a kortárs és történeti épületrészek egymást 
nem csak eszmeileg, hanem fizikai mivoltuk-
ban, térben is áthatják, a megújuló Várba-
zár is kidugja majd Corten-lemez csápjait  
a föld alól. A BMC sarkán felhasított klasszi-
kus épülete ennek a sorozatnak újabb állo-
mása, melyet az egyértelmûen kortárs és 
egyértelmûen mûemléki részletek jó arányú, 
és új, 21. századi minõséget és megjelenést 
eredményezõ összehangolása jellemez.

A kétszintes homlokzat öt belsõ szintet rejt, legfelül tetõterasz koronázza a létesítményt


