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A közelmúltbAn fejezõdött be Veszprém belVáros fõutcájánAk teljes körû rekonstrukciójA.  

ezzel A megújulássAl párhuzAmosAn A fõutcA nyugAti Végpontján került sor Az egykori  

séd filmszínház átépítésére.

Tér újrahasznosíTás 
a veszprémi hangvilla épülete Szöveg: 

Láris Barnabás
Építész: 
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Albóciné 
Ábrahám  
Gabriella 
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

A kész mû és környezetének értelmezésé-
hez fontos adalék az egykori mozi épületé-
nek ismerete. A létesítményt a 70-es évek 
közepén adták át Márton István tervei alap-
ján. A ház 600 fõ befogadására alkalmas 
mozitermet foglalt magába, a kor színvona-
lának megfelelõ kialkításban. Az eredeti épü-
let alapkoncepciója laza szálakkal, de kap-
csolódik többek között a Bán Ferenc által 

tervezett nyíregyházi mûvelõdési ház szellemi 
örökségéhez: a kisebb alapterületû alsó töme-
gen egy konzolos, világos színû felsõ tömeg 
nyugszik. Az eredeti építészeti koncepció,  
a „tyúkanyó” effektus azonban itt sem volt 
sikeres. A konzolok alatt a tér soha nem telt 
meg élettel, az emberek nem fogadták be  
a tervezõ nagy ívû ötletét. A fedett-nyitott tér-
ben mindössze a heti mozimûsor került.

Az intézményben az ezredfordulóig folyt 
filmvetítés. Ezt követõen kezdõdött a hánya-
tott sorsú épület folyamatos erodálódása.  
Az átmeneti idõszakban a városban mûködõ 
Pannon Várszínház társulata költözött az épü- 
letbe, azonban az ember emlékeiben a ké- 
nyelmetlen és szûk széksorok ivódtak bele  
a jobbnál jobb színi alakítások helyett. Benne 
volt a levegõben a változás igénye. 2002-ben  
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az intézményt egy magánbefektetõ vásárol-
ta meg. 2005-tõl kezdve hosszan tartó ter-
vezési, projektálási munka vette kezdetét.  
Az épület Veszprém belvárosának kellõs köze-
pén fekszik, a Megyeháza és a városi kórház 
közelében. A hely maga akkora potenciált 
rejt magában, mely szinte kikövetelte, hogy 
itt valaminek történnie kell. Fel sem merülhe-
tett, hogy a rossz állapotú épületet elbontsák, 
és helyébe közparkot vagy valamilyen telje-
sen új épületet helyezzenek.

A 2009-re kialakuló elképzelés szerint 
egy multifunkciós közösségi és rendezvény-
tér ötlete fogalmazódott meg, melyben ál- 
landó otthonra lelhet a város büszkesége:  
a Mendelssohn Kamarazenekar, valamint 
Veszprém Város Vegyeskara is. Így a szín-
házfunkcióval kiegészülve egy struktúrált 
kultúrpláza születhetett meg. Az épület értel-
mezéséhez három fontos alappillért érdemes 
felvetni: a környezetét, a funkcióét és a belsõ 
tartalomét.

Színházfunkcióval kiegészülve egy struktúrált kultúrpláza születhetett



Az elsõ a ház integrálása a környezetébe. 
Az új fõhomlokzaton kialakított „kávédaráló” 
amorf tömege alatt kávézó található, ami az 
eredeti elõcsarnokban létrehozott étteremmel 
együtt hivatott az utcaszinten élhetõvé tenni 
a belsõ teret. Mindkét tér nagyméterû üveg-
fallal épült, ami által a látványban megszûnik 
a kint és a bent közötti éles határ. A forgal-
masabb, fõút felõli új szárny az ottani üveg-
homlokzat elé helyezett falamellás külsõ füg-
gönnyel teremt viszonylagos intimitást, oldva 
az üveghomlokzat keménységét, és itteni „hul-
lámzó” épülettömeg a méretek gondos leple-
zését segíti.

A második sarkalatos értelmezési pont az 
üzemi területek kialakítása, melyek az ere-
deti épület alapterületéhez megközelítõleg 
5000 m2 adnak hozzá. Ezen terek additív 
módon kerültek az egykori mozi tömege köré, 
kis cezúrát tartva annak betonburkolata elõtt. 
Ez a melléhelyezés a déli homlokzaton üveg 
bevilágító-födémmel nyer igazi értelmet. Igen 
sajnálatos, hogy ez a nagyszerû megnyitás 
az elõcsarnok felõli oldalon feltehetõen sta-
tikai nehézségek miatt nem valósult meg. 
Az egymás mellé helyezgetés gyakorlatilag 
lelépcsõzteti az épület óriási tömegét a szûk 
és meredek Kórház utcára.

Legvégül következik a legfontosabb téma,  
a koncertterem, mely a maga nemében egye-
dülálló ma Magyarországon. A nagyobb 

Az új fõhomlokzaton kialakított amorf „kávédaráló”

Mindkét tér nagyméterû üvegfallal épült, így megszûnik a kint és a bent közötti éles határ
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koncerttermekhez, a MÜPA-hoz, a Kodály 
Központhoz nem hasonlítható, hiszen jelen 
helyzetben egy 1:1-es oldalarányú mozi-
terem 1:2-sé való átszabásáról beszélhe-
tünk. „Térriszájkling” ez a javából, melynek 
komoly mérnöki, akusztikai kihívásai voltak. 
A tervezõk a kedvezõ hangzás érdekében 
az egykori mozi vetítõhelyiségét a koncerttér-
be nyitották, valamint a teret oldalerkélyekkel 

szûkítették. Az már csak hab a tortán, hogy 
a terem nagy fesztávú (megtartott) rácsostar-
tó-acélrúdjait a rezonancia elkerülése végett 
térképzõ anyaggal ki kellett tölteni. 

Igen fontos megjegyezni, hogy az egyko-
ri moziterem sötétbarna üléskárpitjai, vala-
mint alapvetõen sötét belvilága helyett az új 
elõadóterem világosszürke nyersbeton-pad-
lót, nyír székeket és narancs kárpitot kapott, 

összességében igen derûs belsõ teret eredmé-
nyezve.

Az épületet igazán azok fogják értékelni 
és megítélni, akik emlékeikben õrzik az egy-
kori mozi épületét. Mindenkinek jó szórako-
zást kívánok, immár kényelmes székekbõl,  
a jó hangzású térben.

A falamellás külsõ függöny oldja az üveghomlokzat keménységét

A kedvezõ hangzás érdekében az egykori vetítõhelyiséget a koncerttérbe nyitották



A „hullámzó” épülettömeg a méretek gondos leplezését segíti


