A HEGYESSZÖG
URALMA

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR A GYALOGOS VÁROSNÉZŐK SZÁMÁRA NEM A SZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTELMÉBEN
VETT TÉR, HANEM SOKKAL INKÁBB EGY FORGALMI ELOSZTÓKÖZPONT, EGY SZIGET, AMIT HÁROM
FORGALMAS UTCA VÁLASZT EL A VÁROS TÖBBI RÉSZÉTŐL. KÉRDÉS, HOGY MIT LEHET KEZDENI
EGY ENNYIRE ÖSSZETETT FUNKCIÓJÚ TÉRREL, TISZTÁN FORMAI SZEMPONTBÓL?

Szöveg IFJ. GÁRDONYI LÁSZLÓ
Építészet, tájépítészet ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ,
LÉPTÉK-TERV TÁJÉPÍTÉSZ IRODA
Fotó BUJNOVSZKY TAMÁS
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A tér ikonikus eleme, az óra
modern idézete, amit az S’39
Hybrid Design Manufacture
tervezett. Idén augusztusig
további fejlesztések várhatók
a szerkezettel kapcsolatban
(finomítások a vezérlésben,
wifi stb.). A lenyomat-órán
látható óra-perc a régi időmérő leszerelésének időpontját
rögzíti, a hasáb oldalán
látható matricalenyomatok
egy részét (babafej, kör alakú
matrica stb.) a téren
korábban tevékenykedő
streetart művész, Orosz Ricsi
1000% készítette
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Bárhonnan is közelítené meg a sétálni vágyó
városnéző, egy tömegközlekedési eszköz elzárja az útját: Margit körút és a 4-6-os végállomás,
a Vérmező út mellett a 17-es villamos megállója és kicsit távolabb a Krisztina körút, Várfok
utca közötti tömbök (közte a Sándy Gyula tervei szerint épült, jelenleg kihasználatlanul álló
Postapalotával), és előttük az 56/59/61-es megállók. Ráadásul a sebes sodrású forgalmi háromszög közepén ott a legforgalmasabb elem, a metrómegálló. Mindezek mellett a térnek meg kell
küzdenie a legkülönfélébb irányokban haladó
buszokkal (soknak itt van a végállomása is) és
a jövőben talán a 60-as villamos, vagy, ahogy
többen ismerik, a fogaskerekű végállomásának
is otthont ad majd.
Végső soron ez mégis egy tér, a maga sajátos
építészeti és esztétikai minőségeivel, melyek felmérése és megértése éppen olyan fontos, mint
funkcióinak elemzése. A forgalmi igények racionális kielégítése mellett a tervezőnek igazodnia
kellett a tér ikonikus elemeihez, a metrómegálló épületéhez, a szökőkúthoz és a legendás órához. Az 1972-ben átadott harmonikatetős pavi-

lon (Legyező) lett a tér meghatározó eleme, az
a formai mag, amiből végső soron az egész formakincs megérthető. Az átalakítás eltüntette
a hosszan kinyúló teraszt, és a teljes homlokzatot elfoglaló irodákat, az oldalhomlokzatokba
beékelődő boltokat. Egyedül a jellegzetes, harmonikaszerű tető maradt meg, ami most az
üveg-acél alátámasztással szinte lebegni látszik
a mozgólépcső felett. A metróépület változása
az, amiből szinte az egész térátalakítás koncepciója levezethető. Eltűntek a gombák a megállókból és eltűnt az északi oldalon a hexagonális iroda. Ezzel hirtelen vizuálisan kitágult a tér:
már nem állják útját a kilátásnak, ennek köszönhetően a Széll Kálmán tér és a Széna tér összenő.
A távolban jól kivehető épületkontúrok segítik
a távolságok felmérését és megmutatják a valós
méreteit a területnek. Vétlen áldozata az átalakításnak Makrisz Agamemnon Sellője, a szökőkút
a tér nyugati oldalán. A valaha volt villamospálya-hurok közepén álló, abszolút kiemelt helyen
állt szobor-szökőkút elvesztette térbeli funkcióját, amikor megszűnt a sín, így került át a tér szélére, a Krisztina körút és a Várfok utca sarkára.
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A Sellő áthelyezésével azonban esztétikai űr
keletkezett: a Szilágyi Erzsébet fasor felől nézve a metrómegálló épülete túlzottan távoli, hogy
dominálhassa a teret. Ezért kerülhetett ide az
új kiszolgálóépület-együttes, a maga sajátosan
megtört formáival. A két épület együtt mintha egy hatalmas háromszöget formázna (így
emlékeztetve a metrómegálló formavilágára)
csak itt nem a háromszög egyik oldala, hanem
egy csúcsa emelkedik ki. A két épület közötti törés biztosítja a gyalogosútvonalat, ezzel az
épületegyüttes szimbolikusan elnyeli a tömeget,
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ahogy formai párja teszi. A gyalogútvonal melletti falon laposreliefként betonba öntött (lenyomatos) villamos látható, talán, hogy a mértani
formák ridegségét enyhítse.
A nyugati tömb újító, a tér többi elemeihez
viszonyítva nem az áthaladást elősegítő eleme
a rámpa, mely lehetőséget teremt arra, hogy
a Széll Kálmán tér valódi térként, találkozási pontként funkcionáljon. A tér ugyanis kiinduló- és találkozási pont is egyben, amit eddig
nem funkcióval, hanem tárggyal szolgált ki: „az
óra alatt” mondta mindenki. Az óra azonban

eltűnt, pedig a tér legrégebbi darabja volt, jelenleg a Kiscelli Múzeum gyűjteményében található. Az új óra egy négyzetes betonhasáb, tetején
digitális kijelző. A forma geometrikus szigorát
nem oldja, hogy a régi óra tartószerkezete jelenik meg rajta. Az órával áll párban az új metróállomás homlokzatának szobrászi dísze, mely
mintha egy eltört Budapest-térképet ábrázolna.
Valójában ez a mozgólépcső előtti pékség külső fala, amely különálló épületként jelenik meg
a metróállomás nagy ernyője fölött.

Az egész tér hangulatát meghatározza az
anyaga: térkő és beton. A kemény, rideg anyag
pontosan illik a tört geometriával felépített térhez. Nem csak a kiszolgáló-épület formavilága
igazodik ugyanis a metróállomás harmonikaformájához: minden elem (a növénytárolóktól az utcabútorokig) magán viseli a derékszög
elutasításának nyomát, ahogy háromszögekből,
deltoidokból épül fel. Még a sík járófelületen is
megjelenik ez a formaszemlélet, hiszen fényes
csíkok szabdalják fel - első látásra öncélúan a homogénnek gondolt járófelületet.

A tervezők érezhetően enyhíteni akarták
a beton mértani szigorát. Ez látszik a különleges ülőbútorokon (az egyik mintha szónoki pulpitusra emlékeztetne) valamint ez a funkciója
a tér közepén elhelyezett, rejtett, a járószintbe
süllyesztett szökőkútnak is.
A beton/térkő szürkeségét két komplementer szín oldja fel: a fákkal és a rézsűkön, tetőkön és tárolókban elhelyezett zöldfelülettel, illetve néhol a térkövet vörös préselt kavicsborítás
helyettesíti. A tér legizgalmasabb, rejtett részei
az ottfelejtett tárgyaknak ható bronzszobrok,

Minden elem (a
növénytárolóktól az
utcabútorokig) magán
viseli a derékszög
elutasításának nyomát,
ahogy háromszögekből,
deltoidokból épül fel.
Még a sík járófelületen is
megjelenik ez a formaszemlélet, hiszen fényes
csíkok szabdalják fel - első látásra öncélúan a homogénnek gondolt
járófelületet
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Az egész tér hangulatát
meghatározza az anyaga:
térkő és beton,
ugyanakkor a beton
mértani szigorát enyhítik
az utcabútorok,
növényzet és a szökőkút,
illetve a csobogók

Az utcabútorok mellett
a tér izgalmas, rejtett
részei a leggyakrabban
ottfelejtett tárgyaknak
ható bronzszobrok, de
találunk apróbb
„lényeket” is. Ezek
szellemes fricskáját
adják a mostanában
olyannyira elterjedt
utcaképi zsánerszobrászatnak

(az egyik mintha egy elhagyott gördeszkát ábrázolna, melyet
feledékeny tulajdonosa egy kőelemre akasztott, de van elhagyott
pénztárca és esernyő, és csigák is) amelyek szellemes fricskáját
adják a mostanában olyannyira elterjedt utcaképi zsánerszobrászatnak (Rikkancs a Hild téren, vagy Columbo a Falk Miksa utca elején).
A háromszögből és tört vonalakból kiinduló izgalmas formaképzés azonban már nem jelenik meg a tér szélén. A Margit körút szinte értelmetlenül széles járdája unalmas, ismert, monoton tagolású,
és a Várfok utca, Vérmező út támfalai és a rajtuk futó rámpák is
inkább csak csendesen visszhangozzák a középső tér újító formáit.
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Építészet és tájépítészet:
Fialovszky Tamás, Hőnich Richárd, Szakács Barnabás, Sólyom Benedek, Kenéz Gergely és Jedlicska
Gergő (Építész Stúdió, Lépték-Terv Tájépítész Iroda)
Lenyomatos látszóbeton-felületek: villamos, óra, térkép,
mohafal (alagút):
Baróthy Anna, Bakó Zsófia, Csomor Dániel, Tóth Bálint, Árpás Renátó, Kruth Vera (S'39 Hybrid Design
Manufacture)
Tervezés éve: 2012
Építés éve: 2016
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MÉLYEBB RÉTEGEKTŐL
A FELÉPÍTMÉNYEKIG
A Széll Kálmán tér kivitelezés-története

60

HA NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTT KÉSZÜLT VOLNA EGY KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSON ALAPULÓ
FELMÉRÉS, HOGY MELY KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT FELÚJÍTÁSÁT TARTJÁK A LEGFONTOSABBNAK
A FŐVÁROSIAK, AKKOR A SZÉLL KÁLMÁN TÉR (1951-2011 TAVASZÁIG MOSZKVA TÉR) EGÉSZEN
BIZTOSAN BENNE LETT VOLNA AZ ELSŐ HÁROMBAN.

Fotó

BUJNOVSZKY TAMÁS
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A Margit körút felőli
Szolgáltató épület új
komplexumának részlete

Egyebek mellett közel 38 ezer tő cserjét,
több mint 180 fát, 800 tő rózsát, 2000
feletti évelőt ültetek a területre
Ez a tér különösen elöregedett volt úgy a használati értékét, térszerve- képest módosult, mivel a munkák 2014. júliusa helyett 2015. januárjázését, mint műszaki tartalmát, anyagait, designját tekintve, vagyis több
ban, vagyis hat hónapos késéssel indulhattak csak el. A kivitelezésért feleévtizede megérett már az átszervezésre, felújításra. A felújítást megelő- lős KÉSZ Építő Zrt.-WIS Holding Zrt. konzorciumnak ezért a két nyári
ző állapotra nézve elmondható, hogy alapvetően három nagyobb prob- és egy téli időszak helyett két téli és egy nyári időszakkal kellett számollémakör jelölte ki a tervezés irányát, ezek: a gyalogos közlekedést akadá- nia, ami sok más technológiai probléma mellett maga után vonta a teljes
műszaki és organizációs ütemterv átgondolását és módosítását is. Ám az
lyozó kisebb-nagyobb szintkülönbségek és ehhez kapcsolódóan a terület
tagoltsága, a terület méretét tekintve a zöld növényzet csekély mennyi- elhúzódó start ellenére, köszönhetően a konzorcium minden munkatársége, valamint a funkcionális épületek, úgymint a kiszolgáló és a tömeg- sa fegyelmezett munkájának, a finis mégsem hat, csupán három hónappal lépte túl a kezdetben meghatározott projektzáró dátumot.
közlekedést irányító létesítmények hiánya.
Az ezekre az alap- és a hozzájuk kapcsolódó részproblémákra adott
Rögvest tegyük hozzá, hogy a fennebb említett megfeszített tempótervezői „válaszok” nyomán mindenki számára használható, tehát aka- jú kivitelezés egy olyan agyagos területen zajlott, ahol a terület feltárása,
dálymentesített, áttekinthető, világos útirányokkal és téri kapcsolatok- „kibontása” közben gyakran muszáj volt váratlan helyzetekre reagálniuk
kal, ezek keretében pedig korszerű, a tér új esztétikai rendjéhez igazodó
a helyszínen dolgozóknak, nem beszélve a részben a BKK szakembereiutcabútorokkal, dekorációkkal kialakított közlekedési csomópont szüle- vel közös, folyamatos logisztikáról, hiszen gondoskodniuk kellett a gyatett meg idén május 10-re.
logos, autós és közösségi közlekedési forgalom folyamatos átszervezése
mellett annak állandó és biztonságos fenntartásáról.
A projekt lezárásának határideje a kezdetben meghatározottakhoz
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A Krisztina körút felőli kiteresedésre helyezték át Makrisz
Agamemnon 1980-ban felállított Sellőjét (kőmozaik részek:
Makrisz Zizi), körülötte a tér további részein is alkalmazott
préselt, színes kavicsrétegen álló, egyedileg készített
fa-fém kombinációjú utcabútorok

Az új szökőkút által gyorsan növelhető a terület páratartalma, ez enyhülést hoz a nagy melegben a járókelőknek,
a szökőkút végtelen számú szín- és vízjátékra állítható be

Az építkezés első fázisát a bontási munkák tették ki: részben a korábbi
építmények (pld. a „Gombák”, megállóhelyek), a Legyező toldaléképítményei, a régi gyalogoshíd, illetve a használaton kívüli hurokvágány és villamos sínpályák elbontása. A már felbontott területek szabaddá válását
követően a közműépítési munkálatok voltak soron, a feszített munkatempó miatt gyakran egy időben és több helyszínen párhuzamosan zajlottak
a bontási és közműépítési feladatok: víz, gáz, közvilágítás, távhő, csapadék- és szennyvízcsatornák, erős- és gyengeáramú elektromos, távközlési és forgalomirányítási hálózatok kiépítése mellett sokszor élő közművek kiváltása zajlott le a felszín alatt. Némely alépítmény még a második
világháború után lett kiépítve, ilyen nem várt feladatot jelentettek a Postapalotába futó régi távközlési kábelek, ezeket a tervek nem jelölték, feltehetően titkos katonai kábelek voltak egykor.
A területen a legkülönbözőbb korok hagyták ott a nyomaikat. Történelmi leletek kerületek elő a Szilágyi Erzsébet fasor felőli villamos pálya alatti területről: két török kori szemétgödör és egy 17. századi temető, illetve
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A tér központi építészeti elemének, a Legyező rekonstrukciójának
a legnehezebb része a statikai megerősítés volt. A bonyolult és nagy
precizitást megkövetelő feladatot a folyamatos metróüzem, a biztonságos közlekedés fenntartása nehezítette

A beépítettség tekintetében
a könnyű tájékozódás és
a gyors átláthatóság volt a fő
szempont
64

mint a budapesti felújítások során oly sokszor megtörténik, előkerültek
a II. világháború szomorú örökségei is. Lövedékek, lőszerek, illetve a teljes egészében renovált Sellő szökőkút új, Krisztina körút felőli részén és
a villamos pálya Széna tér felőli ága alatti rétegekben a budapesti ostrom
során elesett katonák földi maradványai is felszínre kerültek. Ők több,
mint 50 év után végre végső nyughelyükre kerülhettek a szakszerű exhumálásukat és azonosításukat követően.
A kivitelezés újabb szakaszát jelentették a tervekben szereplő új építmények és a közel 16 ezer négyzetméternyi, több mint 65 ezer darab taktilis elemet, valamint a több mint 700 m LED-es díszvilágítást is tartalmazó térburkolat építési munkái, a közutak szakaszonkénti (általában
éjszakánkénti) burkolatcseréi.

A terület két meglévő-megmaradó épületét – a Legyezőt és az ún. Üzemi épületet – felújították. Három új épülettömb – a több épületrészből
álló Szolgáltató- és a Támfalépület –, ezeken felül hat új látszóbeton textúrájú villamos perontető épült még meg. A gyalogosokat két új lépcső,
egy kétirányú 14 méter hosszú kültéri mozgólépcső és egy személyfelvonó is segíti a téren átközlekedésben.
Makrisz Agamemnon 1980-ban felállított vörösréz-lemezből készült Sellőjének áthelyezésével sem maradt hűsítő vízjáték nélkül a tér: a Legyezővel szemben új, a talajszintbe süllyesztett fúvókákkal kialakított szökőkút
működik és két csobogót is találhatunk a területen. A tér kultikus eleme,
a régi óra emlékét őrző ötméteres tartóoszlopon álló, betonmatricázott,
digitális új időmérő, ami a napi hőmérsékletet és a dátumot is mutatja.
A későbbiek során fejleszthető új funkciókkal még kellemes meglepetéseket tartogat a majd alatta találkázók számára.

Az új Széll Kálmán tér zöldebb lett: a kivitelezők munkájának köszönhetően jelenleg 40 százalékban növényekkel beültetett. A növények –
köztük közel 38 ezer tő cserje, több mint 180 fa, 800 tő rózsa, 2000 feletti
évelő – kiválasztását a helyi terep- és talajadottságok, illetve a város klímája határozta meg. A növények gondozását ezek mellett korszerű automata öntözőrendszer is segíti.
A feszített tempójú, egy év és négy hónap alatt lezajlott kivitelezési munka során a konzorcium munkatársai mindvégig arra törekedtek, hogy
a tervek adta lehetőségek betartásával és figyelembevételével szakmailag abszolút átgondolt, élhető és fenntartható környezetet hozzanak létre a téren naponta megforduló több százezer ember számára.
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