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A kilátóterasz lépcsősen 
emelkedő, mesterséges hegyfokot 
alkot, ahol legalább húsz ember 
kényelmesen elfér.

ŐSVIRÁG

Kil átó a vel e nce i  Be nce-heg ye n

A KÜLÖNLEGES FORMA, BÁRMELYIK IR ÁNYBÓL KÖZELÍTÜNK FELÉ, MINDIG MÁS ASSZOCIÁCIÓT ÉBRESZT. 

EGYSZER MINARET, MÁSKOR FOSSZÍLIA, VAGY ÉPPEN KIBOMLÓ BETONVIR ÁG – EGYETLEN HASONLATTAL 

LEHETETLEN MEGR AGADNI A LÉNYEGÉT. A BENCE-HEGY ÚJ KILÁTÓJA A MAGYAR LAND ART CSÚCSTELJESÍTMÉNYE.
A csigalépcső a torony belsejé-
ben folytatja a hegyre felvezető 
Panoráma út szerpentinjét. 
A zárt tér után még erősebb 
hatású a táj kitárulása.
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„A hegynek sajátos ereje van, ami formájából 
és fekvéséből fakad, sőt geológiájából, hiszen 
itt van közelben nadapi szintezési ősjegy, ez leg-
régebbi kőzet Magyarországon”- magyarázza 
Kruppa Gábor. „Ez ősiség, elementáris erő ren-
geteg modern nyaraló ellenére is érzékelhető, 
és általunk választott forma ezt erőt bontja ki.”
A forma pontos meghatározása meddő kísér-
let, mivel asszociációs tér szándékosan tágas, 
egyformán érvényes megfejtés fosszília és csí-
rázó növénykezdemény, kelta körtorony és vul-
káni síp. A kapun belépve csigalépcső hegyre 

és használható, hanem kivételesen jól eltalált.
Az építészek is ezzel igénnyel láttak munká-
hoz, de lokálpatriotizmusnál nyomósabb okból: 
tudták, hogy bármilyen torony kerül is Bence-
hegy tetejére, annak messziről magára kell von-
nia autópályán száguldó, vagy éppen strandon 
napozó ember figyelmét, fel kell keltenie ben-
ne vágyat hegy megmászására. Jelet alkotni 
ebben esetben funkcionális cselekedet, mert kilá-
tó csakis akkor működhet jól, ha sokan mesz-
sziről észreveszik, és elindulnak felé.
A jel azonban hely szelleméből bomlik ki. 

A hazai kilátóépítészet derekas hagyományo-
kat őriz. A túlméretezett vadlesek és geodézi-
ai mérőtornyok sorát rendre megtöri egy-egy 
emblematikus építmény, amely nélkül építé-
szettörténet szegényebb lenne. Kruppa Gábor 
és Merkel Tamás tavasszal átadott kilátója Ben-
ce-hegyen jelentős építészeti teljesítmény. 
A megbízó – állami tulajdonú Vadex Zrt., vala-
mint több más köztestület és főként Velence 
város közönsége – azt akarta, hogy kilátó legyen 
„landmark”, amit egyszerűen úgy fordíthat-
nánk, hogy legyen kivételes: nem pusztán korrekt 

A JELLEGZETES, EGYEDI FORMÁBAN A BENCE-HEGY 
ELEMENTÁRIS, ŐSI EREJE BONTAKOZIK KI.

› Gyúrt, tapasztott, 
kézműves hatású falazat. 



48 49

Tervezés éve: 2016

Kivitelezés éve: 2017

Megrendelő: VA DE X ZRT. 

Építész tervező: KRUPPA GÁ BOR , 

MER K EL TA M ÁS - K IM A STU DIO

Statikus: DONÁCZI PÉTER

   A kiszuperált olajfúrótoronyból 
átalakított és 1988-ban 
felrobbantott előd nem volt több 
tartós szükségmegoldásnál.

A kilátó alkonyati fényben. 

szerpentinesen felvezető Panoráma út vona-
lát folytatja. A külvilág egy időre eltűnik, nem 
látszik más, csak zsaluzott betonszerkezetek 
nyers szépsége, hogy aztán váratlanul, mellbe-
vágó módon táruljon ki látvány: tó, Velencei-
hegység, nyaralótelepek és szőlőhegyek, szán-
tóföldek és nádasos szigetek panorámája. 
A Bence-hegy kilátója nemcsak épület, hanem 
kivételesen erőteljes land art alkotás. A hegy-
tető környezetrendezése során szinte kizáró-
lag építkezés során előkerült köveket és sziklá-
kat használták fel. A torony lőtt beton felszíne 
szándékos rücskösségével és fehér színével építési 

technológia realitásán keresztül idézi meg fecs-
kefészkek szervességét és környék népi épí-
tészetének durván vakolt présházait. Az eny-
he dombra emelt kilátót gabionos kő kerítésfal 
veszi körül, és úgy különíti el szimbolikusan kör-
nyezetétől, ahogy középkori vidéki templo-
mok cintermeit metszették ki hétköznapi világ-
ból alacsony kőfalak. Egy másik asszociációs 
irányba elindulva ókori keltákig jutunk, akik-
nek valaha kisebb erőssége állt Bence-hegy tete-
jén. utalások azonban nem annyira direktek, 
hogy lehorgonyozzák művet idő egy meghatá-
rozott pontján: Bence-hegy tornya anyag, kul-
túra és genius loci hajszálcsövein át érintke-
zik sziklás felszín alatt szunnyadó múlttal. 

›

›


