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ÉLŐ TÉR

A SZA LON ÉPÜLETE NEM K IR ÍVÓ, NEM HIVA LKODÓ; 

ILLESZK EDNI K ÍVÁ N, ÉS ÉR ZÉK EN Y, OKOS VÁ L ASZOK AT 

N Y Ú JTA NI A H ASZNÁ LÓI IGÉN Y EKR E .
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Hétköznap délelőtt fél tíz: a szalon kávézójá-
ban ülök, és a bejáratot f igyelem. Az elmúlt 
félórában körülbelül negyven ember érkezett, 
édesanyák és gyerekeik, nyugdíjasok. Külön-
féle programokra jönnek, közben társalognak, 
ismerősként üdvözlik a recepción lévő hölgyet, 
megisznak egy kávét. Én pedig azon gondol-
kodom, hogy a XVIII. századtól hazánkban is 
elterjedt, és a polgársághoz kapcsolódó szalon 
intézménye – bármennyire is voltak kételye-
im – a jelenkorban is adekvát fogalom és tér.

Élő közösség – a legjobb biztosítéka annak, 
hogy egy hely valóban az emberek igényei-
nek adjon teret. A 2018 őszén átadott Hegy-
vidék Kulturális Szalon már nevében is visz-
szautal a kulturális gyökerekre, amelyekből 
önmagát is eredeztetni kívánja; a felvi lágo-
sodásban létrejövő szalonkultúra célja olyan 
közeg megteremtése volt, amely biztosítot-
ta a közösségek létét és a kultúra élővé tételét. 
A legszerencsésebb együttál lás, ha a közös-
ség igényei olyan architektúrában testesülnek 

H
»  Valódi helyet biztosít 
a közösség igényeinek 

As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus As 

A sötét tónusú tégla 
finom gesztus
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A SZINTEKKEL VALÓ JÁTÉK - A TELEK 
ADOTTSÁGAINAK KÖSZÖNHETŐEN - A FÖLDSZINT 
EGY RÉSZÉN IS MEGFIGYELHETŐ

    Sokféle lehetőséget 
teremtenek meg a mobilfalak

    Okosan összehangolták 
a közösségi és a közlekedő tereket

meg, amely ezeknek képes valódi helyet biztosítani. 
A telken korábban lévő vil laépület elbontása ugyan 
párosult egy kezdeti értetlenséggel, de a jelenből visz-
szatekintve jól látszik, hogy a legjobb döntésnek bizo-
nyult. A Törpe utca – Kiss János altábornagy utca 
– Böszörményi út által közrefogott helyszín építésze-
ti leg is összetett feladat elé ál l ította a tervező Lenzsér 
Pétert (Lenzsér és Társa Kft.), hiszen saroképület lévén 
három oldalról is rálátás nyíl ik a homlokzatra, emel lett 
pedig egy olyan heterogén térszövetben helyezkedik 
el, amelyben a századfordulós vi l laépületektől kezd-
ve Budapest első sorházán keresztül az önkormány-
zat téglaépületéig sok minden megtalálható. Noha 
a korábbi, igen megkopott és a funkciót kevéssé biz-
tosító vi l laépület helyett egy nagyobb méretű szerke-
zetet kel lett létrehozni, fontos szempont volt a kör-
nyezethez i l leszkedő helyes lépték megtalálása is.
A Szalon épülete nem kirívó építészeti jel, nem hival-
kodni kíván, hanem ezen adottságokra és haszná-
lói igényekre okos és érzékeny válaszokat nyújta-
ni. A homlokzatnál használt sötét tónusú tégla és 

a kétsoronként kötött struktúra f inom gesztus az 
önkormányzat épülete felé, nem iskolás utánzás, 
hanem f inom, építészeti párbeszéd a két ház között. Ez 
az anyaghasználat párosul azzal a homlokzatstruktú-
rával, amely egyfajta fordulópontként működik a sza-
lon és az önkormányzat között elhelyezkedő tér kon-
textusában. A telek elhelyezkedése magával hozta a 
homlokzat láthatóságának kérdéskörét, hiszen mind-
három utca felől impozáns struktúrát kel lett létre-
hozni, amely részint i l leszkedik az utcakép karakteré-
hez, részint pedig a három homlokzat képes egységet 
teremteni. A felső szinten lévő „beharapások ” jól tom-
pítják a tömb-jel leget, emel lett a szintek olyan hul-
lámzását teremtik meg, amely által – főként a Törpe 
utca – heterogenitása feloldható a tömegképzésben. 
A szintekkel történő játék nem csupán a legfelső emele-
ten f igyelhető meg, hanem a telek adottságaiból követ-
kezően a földszint egy részén is, hiszen a Kiss János 
altábornagy utcából nyíló térrész befut a szalon legal-
só szintjébe, egy kávézó részbe, amelynek üvegfelüle-
tei átmenetet képeznek a köztér és az enteriőr között.
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Ez az épület él, szinte lüktet

»  Megtalálta a helyét 
a heterogén térszövetben

A belső struktúra a lapkoncepciója a közös-
ségi terek közlekedési terekkel való össze-
kapcsolására épült , amelyeket vertikál is 
tengelyként a lépcsőház köt össze. A mobi l-
fa lak segítségével – a programoktól füg-
gően – rendkívül sokféle lehetőség terem-
tődik meg, végeredményben tehát olyan 
különböző méretű közösségi terek együtte-
se, amelyek képesek a használói igényeket 
maximál isan kielégíteni. Hiszen az architek-
túra valódi célja nem más, mint a közösségi 

élettér megteremtése, legyen szó nyugdíjas 
gerinctornáról, baba-mama fogla lkozások-
ról, kiá l l ításmegnyitóról vagy épp egy kon-
certről . Rövid idő eltöltése után is egyértel-
mű tapasztalatként szűrődik le a látogatóban, 
hogy ez az épület él . Él a város szövetében a 
f inom szerkezeti megoldások, i l letve a terasz 
á lta l is a Böszörményi útra való ráhangolásá-
val, él a környező épületekkel történő struk-
turál is és tömegkezelési sajátosságaiban, 
i l letve együtt lüktet a benne időt eltöltőkkel .
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