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A LÖVŐHÁZ ÉS A HARIS PARK
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MÚLTBÓL 
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Üdvözlendő, hogy fővárosunk építészeti tendenciájában is egyre inkább 
hangsúlyossá válnak azon műemléki épületek, amelyek egy-egy befektetés 
következtében épülnek újjá, hogy a múlt egy szeletének fényét a jelenre is 
rávetítsék. A Marczibányi térnél található 19. századi épület újragondolása 
szép példája ezen folyamatnak. 

egykori Budai Polgári Lövész 
Társaság épületének története egészen 1885-re 
nyúlik vissza, ekkor épült fel – még lövőházként 
– Hof hauser Antal tervezésében az a téglaépü-
let-együttes, amely nem csupán lövőgyakorlatok 
helyszíneként szolgált, hanem egyúttal a társasá-
gi élet színterét is biztosította. A 20. században az 
épület többféle funkciót is betöltött, a folyama-
tos hozzáépítések és ál lagromlás következtében 
elhanyagolttá vált. Noha a század végén az épü-
let újragondolása több alkalommal is terítéken 

Az
volt, sikeres projektté végül a 2010-es években vált 
a Haris család jóvoltából, akik rendezvényhely-
színt és éttermet álmodtak meg a patinás helyen. 
Az újraépítés folyamatában nem csupán az eredeti 
struktúra helyreállítása volt a cél, hanem a három 
épület modern struktúrával történő összekap-
csolása is, mindezek az Egyperegy Építész Műte-
rem Kft. (Kovács Márton, Göcsei Sándor) tervei 
nyomán valósultak meg. Mivel a terület a 19. szá-
zadban – az eredeti struktúra felépülése előtt – 
a téglagyárat kiszolgáló agyagbánya telke volt, 
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     A kubusos hozzáépítés 
nem uralja a műemléki 
struktúrát

«  A beruházó gourmé-
éttermet tervezett az 
északi pavilonba

Hof hauser reneszánsz elemekkel operáló tég-
laépülete minden szempontból érthető dön-
tésnek bizonyult. A műemléki előírásoknak 
megfelelően a téglastruktúra ma is az épü-
let meghatározó karaktereként van jelen, a 
látogatót pedig a főbejárattól megközelíthe-
tő impozáns kert, valamint a főépület régi-új 
textúrája fogadja. Noha eredetileg a három 
tömeg csupán egy tetőszerkezettel volt össze-
kapcsolva, a kortárs újraértelmezés egy olyan 
kubusos szerkezetet hozott létre, amely 
mintegy belesimul a régi struktúrák hátte-
rébe, a főhomlokzat felől nem dominálja a 
struktúrát. A Haris Park nagy erénye, hogy 

az elhanyagolt épületet új fénnyel, letisztult-
sággal töltötte meg, emellett pedig egy olyan 
rendezett kerttel, amely magát a környezetet 
is meghatározza, eleganciával tölti meg. 
A hely főképp rendezvényhelyszínként 
működik, az enteriőrök is ezen specif ikum-
hoz il leszkednek. Külön említésre méltó a 
főépületben található bálterem, amelyben 
a klasszikus formavilág és a kortárs belső-
építészet szép harmóniában találkozik egy-
mással. A Haris Park az újraalkotás koncep-
ciójában nem végez radikális megoldásokat. 
Nem kívánja két korszak építészetét erőtel-
jesen ötvözni, hanem sokkal inkább egyfajta 

‹
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Szép harmóniában találkozik egymással 
a klasszikus formavilág és a kortárs 
belsőépítészet

alázatos gesztusként elegáns tömegkezelés-
sel új életre kelteni ezen impozáns 19. századi 
épületet. Sok esetben pedig a bravúr épp abban 
tapasztalható meg, hogy nem az artisztikusság-
ra helyeződik a hangsúly, hanem a múlt felé for-
dulás tiszteletteljes gesztusára, egyúttal pedig 
a jelen épületfunkcióihoz történő il leszkedésre. 
Ezáltal pedig nem történik az épületegyüttesben 
karakterrombolás, hanem sokkal inkább 
a struktúra és anyaghasználat előnyeinek 
kidomborítása. Ezen építészeti habitus követ-
kezménye az az értékőrző magatartás, amely 
a kerület egy il lusztris házának pompáját adja 
vissza mindenféle magamutogatás nélkül. 
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«  Naturális felületek 
a kialakított fürdőszobában

Impozáns bálterem, amely 
a rendezvények számára is 
eleganciát kölcsönöz
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Tervezés éve: 2016-2018
Megvalósulás éve: 2017-2019
Nettó alapterület: 2000 m2

(1800m2 + a kerti épületek 200m2) 

Generáltervező: KOVÁCS MÁRTON DLA 
ÉS GÖCSEI SÁNDOR
(EGYPER EGY ÉPÍTÉSZ MŰTER EM KFT.)
Belsőépítészet: SOMLAI TIBOR, 
MOLNÁR ANDR ÁS 
(SOMLAI DESIGN STUDIO);
CSUZDI MIKLÓS, PATAI GABR IELLA 
(GA DESIGN BUDAPEST)
Beruházó: HAR IS PAR K KFT. 

    Merész belsőépítészeti meg-
oldások és intenzív színhasz-
nálat az enteriőrben

A műemléképületet az 
igényesen kialakított kerttel

‹
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