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MAGASABBRA 
A TETŐT

FŐÉPÜLET VOLT, ÖSSZEKÖTŐ TENGELY LETT: A FAR K ASDY ZOLTÁ N

TERV EZTE ISKOL A, A MELY 1954 ÓTA A Z IPAR MŰ V ÉSZETI FŐISKOL ÁT, 

M AJD A Z A BBÓL LETT EGY ETEMET SZOLGÁ LTA, MOST A MOME 

Ú J CA MPUSÁ N MEGSZÜLETETT NAGYSZA BÁSÚ EGY ÜTTESBEN 

ELV ESZÍTETTE KOR Á BBI FŐSZER EPÉT. SZÉLES LÉPCSŐSOR A M ÁR NEM 

A Z EGY ETLEN, CSUPÁ N A Z EGY IK FŐBEJÁR ATHOZ V EZET; TIMPA NONOS 

HOMLOKZATA, A MI HET V EN ÉV EN ÁT A Z ISKOL A „ ARCA” VOLT, 

A Z Ú J HELYZETBEN – K ÉT, KÜLÖNLEGES SZER K EZETI ÉS HOMLOKZATI 

K AR A KTERT MUTATÓ KORTÁR S ÉPÜLET KÖZÖTT 

– TUL AJDONK ÉPPEN IDÉZŐJELBE K ERÜLT. 

MOM E M AST E R

Szerző: GÖTZ ESZTER  | Építészet: 3H ÉPÍTÉSZIRODA
Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS  | Drónfotó: HUNAP STUDIO
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A KLASSZICISTA VIDÉKI KÚRIÁK 
FORMANYELVÉVEL 

MEGFOGALMAZOTT TÖMB A HAZAI 
ÉPÍTÉSZETRE RÁKÉNYSZERÍTETT 

SZOCREÁL ELEGÁNS 
MEGKERÜLÉSÉNEK SOKAT IDÉZETT 

MINTAPÉLDÁJA

A korábbi pinceszint 
természetes fényhez jutott

A bevezetőben írtak ellenére biztos sorvezető volt 
a Campus újragondolásához. Csillag Katalin és 
Gunther Zsolt tervük kiindulópontjául 
a Farkasdy-féle eredeti elgondolást választot-
ták, amely szerint az önmagában aszimmetriku-
san megformált főépület valójában tengelyt alko-
tott volna a két másik tömb, a B és C épületek 
között, és maga a teljes kompozíció rajzolta vol-
na ki a szimmetriát – vagyis Farkasdy is komp-
lexumban gondolkodott –, de a C tömb sohasem 
készült el. Így a parkot a klasszicista vidéki kúri-
ák formanyelvével megfogalmazott tömb – a hazai 
építészetre rákényszerített szocreál elegáns meg-
kerülésének sokat idézett mintapéldája – uralta, 
tőle északra a B épület alárendelt helyzetbe került. 
Guntherék most ez utóbbi elbontásával és újra-
tervezésével, il letve a telek másik végén, a meg 
nem épült C tömb helyén a MOME UP (vagy más 
néven Tudásközpont) kialakításával tulajdonkép-
pen kiteljesítették Farkasdy gondolatát, de a jelen 
és az ötvenes évek építészeti rétegei nem szerve-
sülnek egyetlen egésszé. A téri kompozíció egysé-
ges lett, az építészeti nyelv azonban itt egy tolmács 
szerepét kapta, amelyik két korszak között közve-
tít. Nincs ezzel baj, a megőrzés és a továbbgondo-
lás őszinte kifejeződésével találkozunk, nagy lép-
tékben megismételve azt a szituációt, amely 
a telek mélyén álló, műemléki védettségű 
Gondűző-villa és a főépület között hetven évvel 



32 33

budapest budapest

« Az új reprezentatív 
főbejárat, 
a GROUND

Az oszlopokon 
nyugvó architráv 
az eredetihez képest 
jóval vaskosabb lett

AZ EREDETI, 1954-ES TERV 
SZERINT AZ ÖNMAGÁBAN 

ASZIMMETRIKUSAN 
MEGFORMÁLT FŐÉPÜLET 

VALÓJÁBAN TENGELYT 
ALKOTOTT VOLNA 

A B ÉS C ÉPÜLETEK KÖZÖTT

korábban kialakult. Szögezzük le: a reprezentatív 
főbejárattal hívogató Farkasdy-féle egyetemi épü-
let már a kezdetektől csak súlyos hiányosságok-
kal tudta el látni az intézmény működését. Évtize-
deken keresztül szaladgáltak a diákok a városon 
át, az iskola korábbi helyén, az Iparművésze-
ti Múzeum épületében lévő műhelyek és a Zugli-
geti úti oktatási helyszín között. Kevés hely, hosz-
szan elnyúló, sötét folyosók és rossz megvilágítású 
termek, kihasználatlan pinceszint, rugalmatlan 
körülmények nehezítették a munkát. 
A Campus mostani fejlesztése az Egyetem komplex 
szellemi-pedagógiai újragondolásával járt együtt, 
igazodva a 20. század oktatási módszereit felváltó, 
együttműködésre épülő mai egyetemi légkörhöz, 
amelynek a szigorú középfolyosós, cel lás terem-
rendszer helyett átlátható, egybenyitott terekre, 
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    A GROUND-ból a BASE-ig vezető 
folyosó a MASTER alatt is áthalad

A MAI EGYETEMNEK A SZIGORÚ 
KÖZÉPFOLYOSÓS, CELLÁS 
TEREMRENDSZER HELYETT 
EGYBENYITOTT TEREKRE, ÉPÍTÉSZETI 
ESZKÖZÖKKEL IS KIFEJEZETT 
KAPCSOLATOKRA VAN SZÜKSÉGE

A B

Földszinti alaprajzA

Emeleti alaprajzB

építészeti eszközökkel is kifejezett kapcsola-
tokra van szüksége. Ennek azonban ára volt. A 
belső falak lebontása próbára tette 
a MOME főépületének rugalmasságát, ami 
a homlokzatra is kivetült. Az épületen belüli 
térbővítés elsősorban az alsó és a legfelső szin-
teket érintette; a korábbi pinceszint a terep-
csatlakozások mélyítésével kiszabadult a föld-
tömeg szorításából, természetes fényhez jutott, 
és így teljes értékű belső tér lett. Itt kaptak 
helyet a hallgatói irodák és néhány oktatói 
terem. A felülvilágítókkal megoldott tetőtérbe 
az intézmény irányító egységei kerültek. Ennek 
kialakításához azonban szükség volt egy kis 
szintmagasításra, ezáltal a Zugligeti úti hom-
lokzat félméternyivel megemelkedett, a főbe-
járat fölötti oszlopokon nyugvó architráv az 
eredetihez képest jóval vaskosabb lett. Ez meg-
bontotta a homlokzat klasszicista arányrend-
szerét, valamiféle idegen ízt vitt a kiegyensú-
lyozott kompozícióba. A többi változás csak 
belülről érzékelhető. Eltűntek a középfolyosók, 

a főlépcsőház fogadótereiből összenyitott, 
tágas térfolyamok nyílnak, közöttük hanggátló 
üvegfalak tartják a vizuális kapcsolatot, néhol 
födémáttöréssel vertikális nyitás is történt. 
Az elszeparált kis tereket tehát nagy, sokolda-
lúan használható térsorok váltották fel, ame-
lyekben a műhelymunka, a bemutatás, a meg-
beszélés, a közösen gondolkodás és a pihenés 
egységei csak részben különülnek el egymástól. 
Maga a tér is a tágasság, a rugalmasság élmé-
nyét adja, inspirál és együttműködésre sarkall, 
és ezzel az egyetemfejlesztés fő célkitűzéseinek 
tökéletes építészeti keretet nyújt. Kérdés, hogy 
a szükségszerűen magányos elmélyülésnek is 
helyet ad-e. Ez az épület a mesterképzés hely-
színe, ahol nyilvánvalóan ilyenre is igény van. 
A következő időszak fogja megmutatni, hogy 
a f lexibilitás ebben az irányban is működik-e.
Ugyanakkor a régi belső terek karaktere jól fel-
ismerhető. A folyosók jel legzetes elemei, a bel-
ső oszlopok, a lépcsőkorlát és a parkra néző 
körablakok megmaradtak, szépen felújították 

‹

   Néhol födémáttöréssel 
vertikális nyitás is történt

‹
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A technológia abszolút 
megfelelt a műemléki 
elvárásoknak is

‹  A lépcsőház a parkra 
néző körablak részletével A FOLYOSÓK JELLEGZETES ELEMEI, 

A LÉPCSŐKORLÁTOK MEGMARADTAK, 
ÉS SZÉPEN FELÚJÍTOTTÁK 
AZ AUDITÓRIUMOT IS

az auditóriumot. Az átláthatóság parancsát 
követve üvegfal mögé kerültek a rektori és 
kancel lári irodák, és ugyanez az elv, i l let-
ve a folyamatos kommunikáció igénye jele-
nik meg abban is, hogy eltűnt az Egyete-
met a Zugligeti út felé elválasztó kerítés. 
Farkasdy alkotásából – minimális, 
ám valószínűleg kényszerű külső változ-
tatással – egy nyitott, mégis racionálisan 
strukturált térstruktúra jött létre, amely 
okosan fogja szolgálni a művészképzés 
21. századi gyakorlatát.
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A TEREK A TÁGASSÁG, A RUGALMASSÁG 
ÉLMÉNYÉT ADJÁK, INSPIRÁLNAK ÉS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSRE SARKALLNAK

› A lépcsősor alatti 
pinceszint a lépcsőfokok 
függőleges profiljainak 
megnyitásával 
megbabonázó 
megvilágítást kapott 

‹ A felülvilágítókkal 
megoldott tetőtér



40 41

budapest budapest

Volumen (kibővítve): 6000 m²

Rekonstrukció és bővítés átadásának éve 

(alapépület): (1954) 2019

Vezető építész tervező: CSILLAG KATALIN, 

GUNTHER ZSOLT (3H ÉPÍTÉSZIRODA)

Építész munkatársak: BOROMISSZA JÚLIA, 

GARAY-KISS DOROTTYA, KÁLLAY GÁBOR 

(TERVPÁLYÁZAT). 

BOROMISSZA JÚLIA, GARAY-KISS DOROTTYA, 

BÉKESI TAMÁS, TARI KRISZTINA, 

FARKAS ÁDÁM, KÁLLAY GÁBOR, 

GALAMB EMESE, BÁLINT ÁBEL, 

GYURICZA JÁNOS, PÉTERI ZSOLT, 

DOBR ÁNYI ÁKOS, BAR ANYAI BALÁZS, 

PARIZÁN BORI, FARKAS ÁDÁM; 

AZ ÖT ELEM ÉPÍTÉSZIRODA MUNKATÁRSAI

Kertészet / Tájépítészet: 

KAPÁS ENIKŐ 

(DEPARTER MÉRNÖKI IRODA KFT.)

Műemlék: BR ANCZIK MÁRTA

Generáltervezés: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.

Farkasdy Zoltán (1923–1989) 
Ybl- és Kossuth-díjas magyar 
építész,egyetemi tanár, építészeti 
író, a Magyar Építőművészek 
Szövetségének egyik alapítója.

   A MASTER Budakeszi út 
felé néző homlokzata

›




