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UGRANI 
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NINCS OLYA N M AGYAR GY ER EK, A K INEK ÉDES-

A PJA LEGA L Á BB A Z ÉLETBEN EGYSZER EL NEM 

SÜ TÖTTE A BU DA PESTI A L A P A PA-V ICCET. 

„TU DOD K ICSIM MIÉRT ÉPÍTETTEK A L Á NCHÍD 

MÖGÉ A L AGUTAT? HM? H ÁT A ZÉRT DR ÁGÁ M, 

HOGY A MIKOR ELER ED A Z ESŐ LEGY EN HOVA 

BETOLNI A HIDAT.

Elkés zült  a Hotel  Cl a rk é pül ete
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‹ A tetőterasz alatt a legfelső 
szállodai szinten teraszkapcsola-
tos lakosztályokat alakítottak ki.

› A homlokzat alkotói 
egyedi megformálású és 
színezésű betonelemek.

Mindazon túl, hogy a vicc kapcsán minden apa egyaránt 
érzi magát egy pillanatra végtelen szellemesnek, 
hatalmas barkácsmesternek, városépítő mérnöknek, 
várostörténésznek és a múltat jól ismerő bölcsnek, kevés 
olyan helye van Budapestnek, ami annyira át lenne itatva 
a születés, a pusztulás, a legendák és pletykál misztérium-
ával, mint a Clark Ádám tér. Gyerekként nem pusztán a 
körforgalom alakja miatt tűnik a világ közepének ez a tér, 
hanem mert a lurkóknak kisvártatva megmutatják a „0” 
kilométerkövet (Borsos Miklós szobrász, 1975), ahonnan 
„a világ összes távolságát” lemérik. Apa ekkor hosszú, 
zavaros magyarázatba kezd arról, hogy mi a fene is az 
a nulla, mit is jelent valójában, ha valami nulla távolságra 
van valamitől, ha valamiből nulla van a zsebünkben. 
Mintha mindez nem volna elég, elkerülhetetlenül sorra 
fog kerülni a Lánchíd négy oroszlánszobra, hiszen apa 
nem fél az oroszlánoktól sem: Nincs nyelvük − jelenti ki 

magabiztosan −, a szobrok alkotója szégyenében a Dunába 
ugrott − teszi hozzá ijesztésképpen. Szegény jó Marschalkó 
János szobrász, az 1852-ben elkészült királyi emlősök alko-
tója hiába élt a szobrok átadása után még úgy 25 évet, soha 
nem tudta cáfolni a közkeletű anekdotát a nyelvekről, ami 
makacsul ma is urbánus legendaként él a köztudatban. 
Mint ahogyan nehéz megemészteni, hogy a tér névadója, 
CLARK Ádám, eredetileg skót és Adam CLARK
(vö. Verne Gyula) volt, ráadásul az Alagútnak és Lánchíd-
nak nem tervezőjeként, hanem építésvezetőjeként dolgo-
zott. A két említett műtárgy tervezőjét William Tierney 
CLARKnak hívták, ráadásul angol volt, nem pedig skót. 
Aztán telnek az évek, a gyerekekből anyák és apák lesznek, 
és kezdődik az egész elöről. Hogy Anthony Gall, a tér 
utolsó világháborús foghíjtelkén felépült hotel ausztrál 
születésű vezető tervezőjének nevéből mikor lesz a köz 
száján „Gál Antal”, az persze nehezen megjósolható. 
Mindazonáltal − háttérben a „mesés” Vízivárossal −, 
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‹ A tetőteraszon egy bár 
üzemel majd. 

« A homlokzati anyag-
használat erőt, időtálló 
minőséget sugároz.

A Várhegy felőli 
képen érzékelhető 
igazán, hogy milyen 
kis telekterületre 
épült fel a szálloda.

tagadhatatlanul legendák, anekdoták és pletykák 
szövedékéből felépült negyede ez a városnak.
Elkészült az Hotel Clark épülete, ami hetven év után 
lezár egy korszakot. Hetven éve a háború iszonyatos 
pusztítást hagyott ebben a városrészben maga után. 
Végzetesen megsérült Ybl Miklós egykori Budai 
Takarékpénztárának épülete a Fő utca sarkán, egy 
egész Duna-parti házsort kellett lebontani. Ezzel 
eltűnt a Lánchíd budai hídfőjének jellegzetes neo-
reneszánsz előtere, az a szűk, lépcsősorokkal tagolt 
kettős térrendszer, ami a Budavári Palota környékének 
egyik reprezentatív egysége is volt. Az egykori sűrűség 
helyén végül tátongó üresség támadt. Romjaiból 
újra felépült ugyan a Lánchíd, de a régi igazság még 
mindig érvényes: városi teret csak építéssel lehet 
létrehozni, házak lebontása után nem tér születik, 
hanem tátongó hiány. Mivel a tér egészének radikális 
újrafogalmazására sem politikai, sem szakmai akarat 
nem alakult ki, gyakorlatilag közlekedéstervezők, 
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    A recepció a kép elő-
terében, a kandallónyíláson 
át pedig a földszinti bár 
pultját látjuk.  

» Az alagsori lépcső 
a földszinti főbejárat felé. 

As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus 
am, officie ndestiaspe lam 

‹
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‹ A főbejárati szélfogót 
követően (képünk balra 
fenn), a földszinti 
közösségi térbe jutunk.

‹ A főbejárat melletti 
tér egy kisebb tárgyaló-
helyiséget rejt.

   Egy újabb tárgyalótér, 
a szálloda attribútumával, 
az oroszlánnal. 

‹  A főbejárati szélfogó-
ban Ungár Fanni PEAK 
lámpasorozatának egy 
darabja.

‹
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    Beefbar a földszin-
ten, melynek befejező 
designját a monacói 
tervező, Emil Humbert 
alkotta meg. 

‹ A kétszint magas 
földszint közösségi 
terét egy üveghíd 
szeli át.

‹
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‹ A szobák egységes karakterűek, 
mindegyik terében egyedi tapéta 
és szőnyegminta formájában ott 
a szálloda lógója, Baska Barbara 
oroszlánfejet ábrázoló grafikája.

› Nem egészen 600 
négyzetméteres 
telekterület.

ibolyakertészek „játszótere” maradhatott a Clark 
Ádám tér, aminek urbanisztikai jelentéktelenségét 
mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a teret a városban 
nem a nevén, hanem „körforgalomként”, „alagútként” 
kezdték emlegetni. Mindezen urbanisztikai válságnak 
szinte a centrumában, élő mementóként ott állt 
két tűzfal, egy negyed gang, illetve évtizedekig egy 
árkádsor csonkja, aminek megléte nem reményt 
sugárzott, hanem a hiányt, és az abszurditást fokozta. 
A seb, a csonkaság, a hiány, a rom, a megfagyott idő, a 
kimerevített kép, sok mindennek jelképévé válhatott 
ugyan a szocializmus idején, de metaforikus az is, 
hogy a rendszerváltás után két évtizeddel még mindig 
nem volt építészeti válasza a városnak a háborús foghíj 
jelentette kihívásra. Ez a tény nem pusztán azért 
zavarba ejtő, mert az elmúlt hetven évben talán nem 

diplomázott olyan évfolyam az építészkaron, nem 
telt el úgy évtized, hogy valamilyen építészeti terv, 
építészeti pályázat ne született volna a Clark Ádám 
téri üres telekre, de építés mindezidáig egyikből 
sem következett. Ennek a sikertelenségnek az egyik 
oka nyilván a koncepció, merészség és távlatos vízió 
hiánya, ami miatt nem az egész térrel, hanem pusztán 
a körforgalom miatt 3/5-ére csonkult telekkel 
foglalkoztak a tervezési programok. Nem vizsgálták 
a Várkertbazár − Lánchíd utca − Fő utca − Alagút − 
öregedő Lánchíd − Vár teljes összefüggésrendszerét, 
hanem a sebre kerestek sebtapaszt, az üres telekkel 
foglalkoztak csupán. Bán Ferenc 1997-es terve ugyan 
rámutatott arra, hogy bele kell metszeni a körforgalom 
rendszerébe, dekonstruálni, felülépíteni kellene a for-
galomdominált csomópontot, de ennek a gondolatnak 
nem lett folytatása. Továbbra is csak a csonka telekre 
lehetett rajzolni, ami véleményem szerint így nem 
építészeti, hanem matematikai feladattá változtatta 
a tervezést. Végy egy függvényt, amiben a változókat 

a görbület, a körcikk ívének hossza, a beépítési 
magasság korlátja, a telek beépítési hányadosa, és 
a dupla szállodai ágy mérete adja. Egy jó megoldás van. 
Évtizedes sikertelenség sem vezetett el tehát oda, hogy 
a Lánchíd gyalogoshíddá alakítása, a Lánchíd utca 
és a Fő utca forgalomcsökkentése, végeredményben 
a körforgalom megszüntetése révén itt újra reális 
beépítési szituáció jöjjön létre. Snitt.            
Ennek a hosszú bevezetésnek egyetlen értelme van. 
Méltatni szeretnénk egy épületet, amit lehet kritizálni 
ugyan, kárhoztatni gyengeségeit, kiemelni szerethető 
részleteit, köpködni, elfogadni, használni, de egy 
érdemét senki sem fogja tudni elvitatni: megépült. 
Mindazok fényében, ami fentebb olvasható ez nem 
éppen kevés. Sőt… Mert más dolog a tét nélküli 
ötletelgetés, álmodozás, ködös képzelgés, és megint 
más dolog ezen az érzékeny helyen megépíteni valamit. 
Úgy vélem ennek a folyamatnak egyik kulcsmomen-
tuma a tervezők személyének kiválasztása. 
A lapzártánk idején Ybl-díjjal kitüntetett Anthony 

Gall, a magyar szecesszió, Kós Károly életművének 
elhívatott kutatója. Ausztrál születésű építészként 
kellő távolságból van rálátása a magyar építészet 
és társadalom múltjára. Ennek a ténynek azért van 
jelentősége, mert az építész tisztában van a magyar 
építészet értékeivel, évszázados dilemmáival, sikereivel, 
kudarcaival. Hiteles, integratív, kiegyensúlyozott 
személy, szakmai körökben kimondottan elfogadott 
szakember, aki alkotótársaival évek óta foglalkozik 
a csonka-saroktelek beépítésével. Ennek a folyamatnak 
az eredményeképpen, tervtanácsi ajánlásokat is 
figyelembe véve alakultak át a homlokzat részletei, lett 
feszesebb, díszítés nélküli, ugyanakkor geometriájában 
tisztább képletű a homlokzat. Azért is esik ennyi szó 
a homlokzatról, mert ugyan a fent említett „matema-
tikai függvény” meghatározó eleme a szoba mérete, 
a középfolyosós rendszer, illetve a szobaszám, mégis 
a homlokzat íves kifeszülése, az ablakok és a burkolat 
viszonya, az ablakbélletek rendszere, a teraszok váltak 
meghatározóvá. Maga az ív nem teljesen szabályos, 
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As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus 

A HOTEL CLARK ÉPÍTÉSZEI MEGÉRTETTÉK 
AZ ÉPÍTÉSZETI VISELKEDÉS LOGIKÁJÁT

így a homlokzat barna beton rácskiosztása, építészeti 
műszóval élve a grid, lehetőséget adott annyi kreatív 
játékra, ami az íves mozdulat lendületét izgalmassá teszi. 
Így alapvetően a Várhegy, mint háttér előtt, a barnás, zöldes 
növényzet színébe simuló, karakteres osztatú, földbarna 
homlokzat léptéke nem válik zavaróvá. Beszorított 
helyzetben, egy extrém kicsi, mindössze nagyjából 600 
négyzetméter alapterületű telken, a hotelfunkciót és a 
Duna-parti helyzetet figyelembe véve kellett megoldani a 
feladatot, amit véleményem szerint sikerült is megoldani. 
Természetes, hogy a közvélemény számára minden új ház 
elfogadása, befogadása kihívással jár. Ez az aktus ugyanis 
arról szól, hogy az idő múlik, semmi sem állandó. Ha 

tetszik, ha nem, megszokott dolgaink átalakulnak, és 
ebben az átalakulásban óhatatlanul kívülállónak érezzük 
magunkat. Emberi dolog ez, miközben a város nem éppen 
emberi viselkedéslogikát mutat, önálló életet élő organikus 
lény. Történeti városszövetben építeni minden esetben 
felvet egy fontos dilemmát. Két kulcsfogalom létezik 
ugyanis, ami között az építésznek kötelező ilyen kihívások 
kapcsán választania. A két fogalom összefüggésével és 
különbségével egy teljes kötetet lehetne megtölteni. 
Illeszkedés vagy viselkedés? Az illeszkedés dominánsnak, 
örökéletűnek, szentnek tekinti az új épület közvetlen 
környezetét akkor is, ha az egy eklektikus, sokstílusú 
történeti közeg. Végeredményben, kulisszában és 
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    Legfelül a földszinti bár 
részlete. 

   A recepció, eredeti 
Ybl-oszlopokkal. 

A szálloda alagsora.

» ›
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imitációban gondolkodik, ami képtelen felfogni azt 
a paradoxont, miszerint az új ház, az egy új ház. Úgy 
érzik az illeszkedést propagáló építészek, műemlékesek, 
hogy az újat el kell takarni és a régi primátusát kell 
hangsúlyozni. Van másik álláspont, ami szerint 
a történeti városszövetben az új ház tervezőjének, 
az új épületnek viselkednie kell. Ezt a viselkedés-
orientált módszert hangsúlyozta 2006-ban Turányi 
Gábor építész, amikor az egykori Spenótház átépítése 
elkészült (eredetileg: Hofer Miklós, Hübner Tibor és 
Horváth Lajos, 1980). Az Akadémia és a Gresham-
palota épülete között a Duna-parton „viselkedni” 
kell tudni. Imitáció helyett önálló, kortárs épületet 

létrehozni, ami nem keveri össze múlt és jelen idősík-
jait, hanem képes megérteni a történeti épületek 
szomszédságát úgy, hogy sem fölé, sem alárendeltségi 
viszonyt ne alakítson ki velük. Viselkedik, és nem 
tesz úgy, mint ha ott sem lenne. Úgy vélem a Hotel 
Clark építészei megértették az építészeti viselkedés 
logikáját, és képesek voltak megfelelni az eredeti 
városi környezet szabályainak. Vendégségbe érkezett, 
köszönt, választékosan öltözött új fiú, aki nem szeretne 
sem verekedni, sem csöndesen üldögélni egy sarokban, 
miközben az illusztris társaság figyelmet sem vesz 
róla. Ebben a viselkedésben segít az építészeti karakter 
letisztult magabiztossága, a homlokzati anyaghasználat 

erőt, időtálló minőséget sugárzó karaktere. Segít, 
hogy az oroszlános grafika a hotel bejáratán sajátos 
arculati elemmé válik, míg a belsőépítészet, a bútorzat 
elemei, a réz, a kőburkolatok és a szobák berendezése is 
időtlenséget, hagyománytiszteletet sugallnak. Trendi, 
butikhoteles megoldások helyett a földszint közösségi 
terek, az éttermi rész, a világítás és a lobby, valamint 
az első emeletet átkötő híd szerkezete egy sor olyan 
részlettel gazdagodtak, amik kerülik az átmenetiség 
érzetét. A homlokzat matematikai racionalitását a 
belső tér gazdagsága ellensúlyozza. Így áll össze egy 
építészeti képlet, amit nehéz máshogyan értelmezni, 
mint a jövőnek szóló optimista üzenetet.   

V ENDÉGTER ÉT ÉS A Z ELŐTER ET 

ELVÁ L ASZTÓ R ÁCSMOTÍV UM)

Lighting Design: BE LIGHT K FT.

Villamos tervező: ÜVEGES ZOLTÁN, 

FEHÉR SZABOLCS 

(ARTREA CONSULTING KFT.)

Generálkivitelező: 

M AR K ET ÉPÍTŐ ZRT.
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Természetes, hogy a közvéle-
mény számára minden új ház 
elfogadása, befogadása 
kihívással jár.
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RENDSZERSZINTEN A HOTEL 
CLARKRÓL

Európa egyik legjelentősebb épületautomati-
kai eszközöket gyártó, rendszereket telepítő és 
üzembe helyező cége, a svájci alapítású Sauter 
1994 óta van jelen Magyarországon. A Hotel 
Clark létrejöttében való részvételükön felül, 
a cég általános tevékenységeiről és a közel-
múltban bekövetkezett vezetőváltásról is kér-
deztük Hering Andrást, a Sauter Automatikai 
Kft. új ügyvezető igazgatóját.

Mit kell tudni a Sauterről, és mi volt az oka, 
hogy lassan 25 éve úgy döntött a vállalat, hogy 
belép a magyar piacra?

A Sautert több mint 100 éve alapították Svájc-
ban, ahol a mai napig az alapító család irá-
nyítása alatt működik. Az alapítás óta eltelt 
évtizedek során előbb a svájci, majd a német 
területekre, utánuk pedig fokozatosan Európa 
szinte minden országára, így Magyarországra 
is kiterjesztették a tevékenységüket. 

Nem olyan rég komoly változás történt a Sauter 
Automatikai Kft. életében. Mesélne erről?

Ügyvezető igazgatónk 21 évig vezette a céget, 
és a közelmúltban nyugdíjba vonult. 9 évig dol-
goztam vele, mint értékesítési vezető, átlát-
tam-átlátom a napi folyamatokat, jól isme-
rem a céget, a piacot, és nagyon megtisztelő 
számomra, hogy engem neveztek ki utódjául. 
A vezetőváltás további személyi változásokkal 
is járt: a korábbi értékesítőnk, Szabó János lép 
az értékesítési vezetői pozícióba, és létrehoz-
tunk egy önálló karbantartási vezetői pozíci-
ót, amit a korábbi karbantartási csoportveze-
tő, Görgényi Tamás tölt be.

Mint az új ügyvezető igazgató, hogy látja 
a céget és mik a jövőbeni tervei?

 A 2017-es év kifejezetten sikeres év volt szá-
munkra, rekord forgalommal és nyereséggel 
zártuk. A kivitelezett munkákon szeretnénk 
tovább támogatni az ügyfeleinket a karban-
tartási feladatokban, így ami mindenképpen 
fejlesztést igényel az a szervizüzletágunk. 
De minden üzletágunkban fontosnak tartom 
a folyamatos fejlesztést, és ez a munkatár-
si létszámunk bővítésével jár majd együtt – 
most 25-en dolgozunk, minden szakterületen 
mérnöki végzettséggel. Számunkra is kihívást 
jelent a jó szakemberek megtalálása, így nem-
csak a munkaerőpiacon keressük őket intenzí-

ven, hanem már az „iskolapadban”. Jó néhány 
főállású munkatársunk diákként kezdte nálunk.    

Beszéljünk egy kicsit a Hotel Clarkról. Hogyan 
kerültek a projektbe?

Régóta dolgozunk együtt a Markettel, azt 
mondhatom, hogy a minőségi termékeink 
és szolgáltatásaink, a rugalmasságunk és 
a határidők betartása mind olyan szempon-
tok, amik megalapozták a bizalmat felénk – 
ez a bizalom hozta a Hotel Clark projektet is.  

Ha a körülményeire tekintünk: kicsi építési 
terület és sok szakág együttes jelenléte, rövid 
határidők, az önök számára mi jelentett nehéz-
séget? 

Ezt a munkát nagyban megnehezítette, hogy 
a Clark Ádám téren szinte lehetetlen parkolni, 
nehéz letenni egy konténert, raktározni eszkö-
zöket. Illetve ehhez a munkához a 6-8 hóna-
pos kivitelezés lett volna ideális, de csak 4-5 
hónap állt rendelkezésünkre. Feszített tem-
póban dolgoztunk, de az igyekezetünket siker 
koronázta. Büszke vagyok minden kollégám 
teljesítményére, és hálás vagyok nekik a lelki-
ismeretes, pontos munkájukért.

Épületautomatikai szempontból egy szállodá-
ban mik a sajátosságok? 

A hoteleknél mindig a vendég igényei a leg-
fontosabbak, és speciális igényekre is „fel kell 
készítenünk” a rendszereket: extrém hűtés-
fűtés, extra meleg víz stb., ezek folyamatos és 
megbízható biztosítása pedig elengedhetetlen. 

A Sauter számos saját innovációval bír, a Hotel 
Clark esetében miket alkalmaztak?

A ModuWeb Vision Web alapú épületfelügye-
leti szoftverünket alkalmaztuk. Ez lehetősé-
get nyújt, hogy a Web böngészőn keresztül 
gyakorlatilag bárhonnan, laptop, tablet vagy 
okostelefon használatával elérhető legyen 
a rendszer. Az egyes gépészeti berendezése-
ket grafikusan jelenítjük meg, így ha szüksé-
ges, akkor távolról könnyen beavatkozhatunk 
a rendszer működésébe. Diagnosztikai ada-
tokat nyerhetünk ki a rendszerről, hiba esetén 
riasztásokat jeleníthetünk meg, amiket e-mail-
ben vagy sms-ben azonnal továbbítunk az üze-
meltető személyzetnek. 

A karbantartást is önök fogják végezni?

Igen, szeretnénk együtt dolgozni az ügyfe-
lünkkel egy karbantartási szerződés kereté-
ben – folyamatban vannak a tárgyalások.  Ez 
megelőző karbantartást jelent: évente 2-4 
alkalommal átvizsgáljuk a teljes rendszert 
a legmagasabb üzembiztonság érdekében. 
(Molnár Szilvia)   
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