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„A CSILLAGOS  
ÉG FELETTEM …”
Csillagpark látogatóközpont a Zselicben 

Nem akarom elkiabálni, de sok tekintetben már most márciusban sikerült abszolválni az „év épületlátogatását”. A télvégi, 

kora tavaszi Zselic, az erdő, az erdészeti munka látványa, a távolról felhangzó „szekercelárma”, s a napsütésben és a lágyhajlatú 

dombok között egy igazán különleges épületben jártunk. Különlegessége nem pusztán a funkciójából, hanem az építészeti 

formálásának részleteiből is fakad, ami talán arra is utal, hogy hozzánk hasonlóan az építészek is ihletett állapotban dolgozhattak.

Az elmúlt néhány évben, amikor csak 
tehetem, fotósunkkal én utazom el 
a vidéki épületek felvételeire. Ezek 

a gyakran tizenhat órányi „rohanások” kellő 
időt biztosítanak az analízisre, az elmélyülésre. 
Személyessé és anyagszerűvé, „szagossá” teszik 

az építészetet, ami a napi szerkesztői munka 
során hajlamos gyakorta virtualizálódni. Olyan 
építészeti élményekről van szó, mint amilyen 
Hideg úr egész napos monológja volt Kősze-
gen, vagy Kovács Péterék új házainak fotózása 
Debrecenben, illetve több látogatás Pannonhal-
mán, hogy csak néhányat említsek. Nem pusz-
tán a verbális, adatszintű információnál kapunk 
többet ilyenkor, nem pusztán a látvány és tér-
tapasztalat tökéletesebb, hanem egy-egy nap 
hónapokig képes az emberrel maradni. Ilyen-
kor a lehető legváratlanabb pillanatokban és 

Szöveg
Építész

Fotó

MARTINKÓ JÓZSEF

ERDÉLYI-GÁSPÁR JUDIT,  

ERDÉLYI RÓBERT

BUJNOVSZKY TAMÁS

A fogadóépület környezetalakítása is rendhagyó: ötletes faülőkék és járdák övezik az épületet. Ez utóbbi akadálymentesíti az épületet

összefüggésekben törnek rám az emlékek, sza-
vak, látványok, érzetek.

A nemrégiben átadott Zselici Csillagpark 
közigazgatásilag Zselickisfalud része. Kapos-
vártól 25 kilométerre, a 67-es főútról lefor-
dulva, egy 7,1 kilométer hosszú erdei úton 
közelíthető meg. Miután a Zselici Tájvédelmi 
Körzet Európában először elnyerte a „Nem-
zetközi Csillagoségbolt-park” címet, 2012-ben, 
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. létrehozta 

„A határ a csillagos ég – A Zselici Csillagoség-
bolt-park komplex turisztikai fejlesztése” című 
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nagyszabású projektet, amihez 670 millió forin-
tos EU-forrást pályáztak meg sikeresen. Ennek 
révén felépülhetett a csillagvizsgáló-látogató-
központ épülete, valamint egy 25 méter magas, 
faszerkezetű, ötszintes kilátó, aminek legma-
gasabb pontja a tengerszinttől 258 méteren van, 
és ahonnan belátható az egész tájvédelmi kör-
zet, illetve öt darab faszerkezetű, kortárs építé-
szeti részletmegoldásokban gazdag informáci-
ós pavilon az erdőben.

Ugyan kritikánk elsősorban a látogatóköz-
pont épületére fókuszál, ugyanakkor látva 
a galyatetői épületegyüttes nemzetközi sike-
rét (OCTOGON 2015/5), itt a Zselicben is sok-
kal nagyobb hatóköre van az új fejlesztésnek, 
mint hogy pusztán egy turisztikai attrakció-
ról beszéljünk. Ráadásul, ahogyan a celldömöl-
ki Vulkánpark esetében is történt (OCTOGON 
2013/5), a zselici csillagda is egy tudományos 
ismeretterjesztő központ, tehát jelentősége jóval 
túlmutat önmagán. 

A zárt keleti főhomlokzat lécezése az erdőre rímel. Oldalt a kilátó fatornya látható

A nyugati oldalfolyosót 
megnyitások ritmizálják. 
A kültéri világítótesteket 

a fényszennyezés 
elkerülése érdekében az 
olasz gyártó speciálisan 

alakította ki
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A planetárium 
vetítővászna kaput  
nyit a végtelen űrre

Háttérben a lenyűgöző 
aszteroidagyűjtemény, 
míg a planetárium 
palástjának látszóbeton-
fala az égitestek 
felszínére emlékeztet

A bevezetőben szó volt az élményről, aminek 
több összetevőjét sikerült azonosítani. Elsőként 
maga az erdő, pontosabban az erdőgazdaság, 
ami esetünkben nem pusztán a fákat és jó leve-
gőt, hanem az erdészeti munka kísérőit, takaros 
farakásokat, nyiladékokat, új ültetéseket, ritkí-
tásokat is jelent. Valamint, ami az ember és az 
erdő „munkás” együttesére utal: tervezettségre 
és a természet törvényeire egyaránt. Szép volt 
látni ezt! A nem kizsákmányolt, hanem megmű-
velt erdőt. Az élmény második rétege magának 
a látogatóközpontnak az okos, szellemes, racio-
nális, mégis lírai építészeti karakteréből fakadt. 

Az alapos olvasat sajátos kettős rímpárokat 
azonosíthat az épülten. Ilyen páros rím az erdő 
fáinak vertikális ritmikájára utaló, az erdővel 
kapcsolatot teremtő lécfedés, amire �noman 
rímelnek a belső térben megjelenő látszóbe-
ton-felületek, ezek szürkéi, színei meg mint-
ha az égitestek kőzeteit idéznék. Második rím-
párunkat a planetárium terét jelölő hengeres 
épületrész és az ugyancsak köralaprajzú csillag-
vizsgáló-kupola geometriája hozza létre. Ilyen 
építészeti kettőst látunk az érkezési oldal hom-
lokzatának faléces zártsága és a nyugati oldal 
nagyablakos nyitottsága között is. A harma-
dik és leginkább lenyűgöző a Föld és a csilla-
gos égbolt közötti rímelés, ami a földi és égi 
szféra kettősségéből, kapcsolatából következik. 
Akárcsak tíz percre beülni a planetárium vetí-
tőjének kupolás terébe is olyan élmény, mintha 
az ember az űrben lebegne. Lenyűgöző belső 
utazás a végtelenben, lélegzetelállító térélmény, 
amire kevés épített tér képes. 
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A nyugati homlokzat 
nyílászárói tolófallal 
zárhatóak. A belső 
világítás süllyesztésével, 
a világítási kép 
szűkítésével a be light! 
munkatársai az épületből 
kiszűrődő fény 
mennyiségét 
csökkentették 

Az építészek ezeknek a rímpároknak a megte-
remtésében, a szimbolikus és metaforikus össze-
függések megformálásában valóban nagyot 
alkottak, miközben egy jól használható, rész-
leteiben is ki�nomult belső teret és külső kör-
nyezetet hoztak létre. Józan, de lírai és izgal-
mas építészet ez.

Az élmény betetőzéséhez olyan faktor járult 
hozzá, amit sajnos ritkán emlegetünk építésze-
ti kritikában. Az ott dolgozó (amatőr) csillagá-
szoknál elkötelezettebb, felkészültebb, munká-
jukat jobban szerető „lakókkal” talán még soha 
nem találkoztam. Csodás vendéglátók voltak, 
ráadásul ez a kitüntetett �gyelem nem nekünk, 
az újságírónak és fotósnak szólt, hanem az erdő-
nek, a végtelen űrnek, a �zika tudományának és 
természetesen az épületnek magának.




