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EmbErközpontú 
várostErvEzés

Interjú Guba Sándor  
és Hámori Péter építészekkel

Min dolgozik? - farsang barbara rovata

Guba Sándor,  

Hámori Péter,  

eSterHázy marcell,  

rudolf-berecz zSófia

A Millenáris Széllkapu és a dániai Andersen múzeum ötletpályáza- 
ta után a prágai nemzetközi tervpályázaton is díjat nyertetek idén.  
Mi a munkamódszeretek lényege?
HP: Kutatáson alapuló építészetet szeretnénk megvalósítani, ami 
itthon még nem annyira elterjedt. Ehhez fel kell ismerni, hogy egy 
komplex probléma megoldásához nem csupán építészekre van 
szükség, hanem a kapcsolódó tudományágak képviselőire is. Ennek 
megfelelően keressük meg az alkotótársainkat: az Andersen múzeum 
esetében Bodonyi Panni illusztrátort, a prágai pályázatnál pedig 
Esterházy Marcell képzőművészt.

A prágai nemzetközi ötletpályázat egy komplex újragondolást kívánt 
az eddig parkolóként funkcionáló Kisoldali (Malá Strana - szerk.) tér 
ésszerű és emberközpontú használatához. Mennyire volt elvárás a tér 
történelmi értékeinek visszaállítása?
GS: A hetvenes években, amikor a teljes területet parkolóvá alakítot-
ták, mindazon építészettörténeti, térhasználati és nemzeti emléke-
zethez köthető értékeit eltörölték, amik a prágai királyi útvonal ezen 
szakaszát különlegessé tették. Ma ezt a hetvenes évekbeli törlést 
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kívánatos újragondolni, azonban a kérdés az, hogy semmissé tehe-
tünk-e – minden felelősség nélkül – egy teljes történelmi korszakot, 
hogy aztán visszaállítsuk a tér ötven, száz, százötven évvel ezelőtti 
állapotát korabeli, vagy kortárs építészeti és szobrászati eszközök-
kel? A válasz valószínűleg az, hogy nem.

A tér mai állapota egy olyan kor lenyomata, amelyben a gazdasági 
növekedés és a mobilizáció iránti imádat korszakainak infrastruk-
turális fejlesztései teljesen átszabták a városképet. A Kisoldali teret 
átszelő É-D-i főútvonalon megnövekedett forgalom a városrész 
emberi léptékének eltűnéséhez vezetett, a rekreációs lehetőségeket 
pedig felváltotta egy több mint kétszáz férőhelyes parkoló. Ezekkel 
párhuzamosan, következményként jelent meg a hiánya mindannak, 
ami ezen a helyen régen volt, s amelyek megszűnése teljesen átala- 
kította a tér használatát. E hiány megjelenítése központi elemként 

tűnik fel a rekonstrukciós tervünkben. A másik fontos elem annak  
a megértése, hogy hogyan szeretnék ma az emberek a városi tereket 
használni. Az elmúlt évtizedek agresszív infrastrukturális fejlesztései-
nek kritikája újra az emberközpontú várostervezés igényét ébreszti fel.

Vagyis a fókuszt át kell helyezni az autósforgalom szükségleteit kielégí-
tő beavatkozások támogatásáról a gyalogos közlekedés erősítésére?
HP: Igen, ahhoz, hogy egy élhető, gyalogosközpontú város jöjjön létre, 
ahol az emberek kényelmesen és biztonságosan sétálhatnak, ahol  
a terek fő használói a gyalogosok. És ahol a légszennyezettség 
csökkentése és az építészeti örökség védelmében, az egyéni gépjár-
műforgalom helyett a tömegközlekedés a fő városi közlekedési mód. 
Vagyis szemléletváltásra van szükség. Következésképpen, meg kell 
szüntetni azokat a városi térelemeket (járdák, szegélyek, autósávok), 

amelyek az embereket a térfalak menti egyméteres sávokra és az 
árkádok alá szorították. És olyan felületeket kell kialakítani, amelyek 
visszacsábítják a gyalogosokat a térre, ahol ki lehet ülni, ahol meg 
lehet állni és nézelődni.

GS: A helyszín kiemelkedő adottsága a térfalképző épületek esztétikai 
minősége és stílusbeli sokszínűsége. A diverzitást kiemelendő, olyan 
homogén burkolat kialakítása a célunk, amely egyrészt felhívja a figyel- 
met erre a sokszínűségre, másrészt – illeszkedve a karakteres rene- 
szánsz és barokk épületekhez –, mintegy ötödik homlokzatként visel- 
kedik. És ugyanúgy, mint a többi homlokzat, ez is önmaga anyagából 
képzett domborművek és síkok tektonikus mozgása által alakítja felületét.
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tEchnológia  
és humánum

Rácz Mónikát és Szabadics Attilát kérdeztük
ArchSus Csoport rácz mónika, SzabadicS attila
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Horváth dávid

Kezdő fotó:
Joe Penney
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englert csaba

Tartószerkezeti tervezés: 
benedek dezső

A Holcim Awards fenntartható építészeti versenyen különdíjat nyert 
munkátok alapkoncepciójában az intelligens technológiai fejlesztést 
ötvözi a szociális célokkal. Mi volt pontosan az elképzelésetek?
RM: Szándékunk szerint, a több mint 70 000 főt befogadó, délkelet-
mauritániai Mbera menekülttáborban létesítendő egészségügyi 
központ és iskola együttese a jobb életkörülmények biztosításával, az 
emberi méltóságuk megőrzéséhez, és így a társadalomba való 
könnyebb visszatéréshez segítené a menekült embereket. A projekt 
maga egy sátorszerkezetek összekapcsolásából álló egység, 
amelyben a helyiségek klimatizálását PCM-akkumulátorokkal (Phase 
Change Materials, vagyis „fázisváltó anyagok” akkumulátorban – szerk.) 
oldanánk meg. Ezek a napi hőingadozást kihasználva, további ener- 
giabefektetés nélkül nyújtanának élhető, védett körülményeket  
a sivatagos éghajlaton.

Teljesen új módszere a hasznosításnak a PCM-anyagok felhasználása 
klimatizálás céljára? 
SzA: Igen, azonban a PCM-anyagok maguk is gyors ütemben fejlőd-
nek, egyre szélesebb skálájuk válik elérhetővé. Az ilyen típusú 
akkumulátor bármilyen szerkezetű és funkciójú épületben hasz- 
nálható, a jelentősebb napi hőingadozással bíró éghajlatokon. Maga  
a rendszer végtelenül egyszerű: a hő közvetítéséhez használt közeg 
a levegő, ami tulajdonképpen a klimatizálni kívánt tér levegője. 
Nagyon fontos számunkra a környezetünk tisztelete, és az elvétel 
helyett az együttműködésre kell, hogy kerüljön a hangsúly. Úgy 
hisszük, a PCM-akkumulátor működése jó példa lehetne erre, hiszen 
pusztán a minket körülvevő levegő keringtetésével látja el a feladatát, 
nincsenek káros hatásai a környezetre, a fázisváltó anyagok pedig 
előállíthatók növényi olajokból.

Milyen előnye van még a konstrukciónak más megoldásokhoz képest?
Sza: A szerkezet fontos tulajdonsága, hogy könnyen szállítható, telepít-
hető és az összeszerelése is közvetlen emberi erővel megoldható. 
Klimatizálása a napi hőingadozásnak és az akkumulátoroknak köszönhe-
tően pusztán megújuló energiaforrással (napelem, szélerőmű) üzemel-
tethető, gépészeti berendezései ezért nagyon egyszerűek és olcsók.
rm: A projekt tervezésénél legfontosabb szempontnak azt tartottuk, 
hogy valódi, meglévő igényeket elégítsen ki. Mindez magában foglalja 
azt is, hogy olcsón és egyszerűen előállítható legyen, maximális 
összhangban a valódi lehetőségekkel. A kiváló minőség biztosítása 
mellett az esztétikum itt az egyszerűséget és elérhetőséget jelenti. 
Teljes mértékben az emberek szükségleteit akarja szolgálni, miköz-
ben érzékenyen reagál a közvetlen környezetre. Ha odafigyelünk arra, 
hogy biztonságos körülményeket teremtsünk, illetve, hogy lehetősé-

get nyújtsunk az embereknek, hogy egyenlőnek érezhessék magukat 
és megőrizzék emberi méltóságukat, akkor könnyebben tudnak majd 
felelősségteljesen gondolkodni és cselekedni. Ha megadjuk a mene-
kült gyerekeknek, és minden más gyereknek a világon a lehetőséget, 
hogy tanuljanak, hozzájárulhatunk egy boldogabb jövőhöz.
Ez persze csak egy apró lépés az emberi életkörülmények javításá-
ban, de reméljük, hogy egy nagyon fontos lépés.
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