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Az Építész Stúdió idén ünnepli fennállásának harminca-
dik évfordulóját, amelynek méltó aktusa volt a FUGA-
ban megrendezett rendhagyó kiállításuk. A nagyterem 
egyik teljes hosszanti falát betöltő grafikon-rendszeren 
jelent meg az iroda története: az oszlopokat, az időbe-
li tagolást a számtalan építészeti alkotás jelentette, míg a 
rajtuk áthúzódó hosszabb-rövidebb vonalak az alkotók-
nak, pontosabban az irodában eltöltött idejüknek, közre-
működésüknek feleltek meg. 

M ás sorokban a művek jellegét (terv, pályázat, 
felépült ház stb.) és funkcióját is leolvashat-
tuk. A monumentális grafikává absztrahált 
történetmesélés idősávja ráadásul épp egy-

beesik a rendszerváltás óta eltelt három évtizeddel. Ha csak 
ezt az egy történetet néznénk, nem lenne kérdés, hogy van 
okunk büszkének lenni erre az időszakra.

A tárlat másik eleme egy erre az alkalomra készült 
kiadvány volt, amelyben immár fotókkal kiegészítve, 
megszokottabb módon ismerhettük meg a műveket. Itt 
is akadt azonban egy csavar. A szorosan egymás mel-
lé illesztett, sok-sok folyóméternyi kötetek borítója üres 
volt: egy hatalmas tiszta lappá álltak össze, amely „…raj-
zolásra hív. A belső tartalom tőlünk származik, de szeret-
nénk, hogy a külsőt együtt fejezzük be, ahogy egy ház is 
akkor kel új életre, amikor belakják” – írták az alkotók 
a tárlat bevezető szövegében.

A Stúdió legújabb alkotása éppen most kel erre a 
bizonyos új életre. A Villányi úton, a Szent Margit Gim-
názium (Fábián Gáspár, 1932) neobarokk tömege mögé 
épült tornacsarnokot az ősz beálltával már birtokba vehet-
ték diákok. A feladat és annak megoldása sok szempont-
ból párhuzamba állítható a Gutowski Róbert és csapata 
által tervezett, 2014-ben átadott pannonhalmi gimnázium 
kosárlabdacsarnokával. Ott szintén egy domboldalba, az 
apátság uralkodó tájképi tömege mellé kellett egy hatalmas 
kubust lehelyezni. Mindkét új házról elmondható: a hang-
súlyos történeti épület(ek)től különválasztva, részben földbe 
süllyesztve épültek meg. Anyaghasználatuk, tömegképzésük 
és homlokzati ritmikájuk által úgy kapnak markáns identi-
tást, hogy eközben nem tolakszanak az előtérbe. 

Az egykori Kaffka Margit Gimnázium cour 
d’honneur-ös, kupolás tömege, gazdag neobarokk architek-
túrája azonban egy olyan egységes építészeti állítás, amely 
mégsem teszi megkerülhetővé a viszonyulás kérdését. És bár 
fel sem merül a (neo)barokkhoz való direkt formai hasonu-
lás szándéka, de az új alkotás szerkesztettségében, az ellen-
pontok, ritmusok, átmenetek elsőre fel sem tűnő rendszeré-
ben mégis találhatunk párhuzamokat.

Az új, rendezvénytérként is használható, kosárlab-
dapálya méretű csarnok az egykori sportpályák helyén, az 
iskola épületétől északkeleti irányban épült fel. Főhomlok-
zata hármas tagozódású, akárha egy barokk kastély sémáját 
követné. A legalsó, talapzatszerűen kialakított szint egyút-
tal erőteljesen hangsúlyozza a bejáratot. Az efölötti hom-
lokzati sáv a lelátó feletti kialakított tér padlójától induló, 
a zárófödémig futó függönyfal: egyfajta „piano nobile”-ként 
kiemelt homlokzati gesztus, amely mögött fontos funkció 
kap helyet. A csarnok lelátóján mintegy 400 diák fér el, a 
többi közel ugyanennyinek pedig itt jut hely a lelátó feletti 
téren, amely egybenyitható a külső terasszal. 

A tekintélyes méretű monolit vasbeton oszlopok és geren-
dák nem jelennek meg itt a homlokzaton, a függönyfal a 
mintegy három méter kiülésű konzolos vasbetonfödémhez 
záródik. Az elsődleges tartószerkezetnek ez a visszahúzá-
sa, amennyire egyszerű, annyira fontos momentum. Fizikai 
lezárás nélkül jelöli ki a karzat belső térhatárát, míg a másik 
irányban az áttetsző és átjárható függönyfalhártya választ-
ja szét és köti egyúttal össze a kintet és a bentet. Érdekes 
ritmusképlet is kialakul: a hátraléptetett oszlopok döngő 
sorolása dupla sűrűséggel és jóval finomabb hangszínben 
ismétlődik meg a függönyfal osztásában, amelynél (vissza-
hozva az előző ütemet) minden második mező hangsúlyos a 
bejáratok miatt. 

A ház „mezzaninszintje” tulajdonképpen egy, a tetőn 
lévő sportpályát határoló, magasított korlát: egyszerű, hor-
ganyzott acélcsövek sorolása, amely egyúttal egy elnyújtott 
arányú koronázópárkányként is működik. A masszív, lát-
szóbeton támfalakkal szerkesztett bejárati szint feletti üveg-
fal átmeneti sávja feloldódik a pálya égbetörő korlát-oszlo-
paiban. Itt egy látszólagos ellentmondásra bukkanunk: ez a 
gesztus úgy teszi légiesebbé az épületet, hogy közben majd’ 
megkétszerezi a magasságát. A tetőn kialakított sportpálya 
műfajára jellemző „ketrecszerű” kialakításon túllépve a kor-
lát a Gellért-hegy felől is szinte fátyolnak hat, amelyen át 
továbbra is a kilátás, illetve a gimnázium tömege érvényesül.

Az épületbe érkezés drámaisága szinte a végletekig 
fokozott. Az udvarból a hegyoldalba vájt bejáraton a mély-
kék színre festett (ráadásul eredetileg feketére tervezett) elő-
térbe érkezünk, amelyből az öltözők, mosdók és a raktárak 
felé induló folyosó is nyílik. A feszesen kialakított, barlang-
szerű, egy anyagból formált fogadótérből már-már meghök-
kentő élmény a hatalmas, fényben úszó csarnoktérbe lép-
ni. Itt bent a tartószerkezetek nyersbeton felületei, valamint 
a meleg faburkolatok dominálnak. Ahogyan a külső, úgy a 
belső is az egyenletes, de más ütemű ritmusok összhangzatá-
nak építészeti nyelvén beszél: a tartók súlyos basszusát old-
ja a filigrán falécek vibráló sorolása. Harmadik elemként 
pedig belép a hangelnyelő fekete filc elé szögelt lécburkolat-
ba süllyesztett bordásfalak sorozata.

A konkrét épülettől eltávolodva tudatosulhat ben-
nünk, hogy közvetlen környezete mennyire tele van erős 
karakterű, „valódi” helyekkel. A Feneketlen-tó partján áll 
a város másik jelentős neobarokk együttese, a Wälder Gyu-
la tervezte Szent Imre-templom és Gimnázium. A Méne-
si út túloldalán magasodik a neves Eötvös kollégium, de az 
utcában további jellegadó neo-stílusú épületek is sorakoz-
nak. Ezeken kívül a Gellért-hegy déli lejtőjét neobarokk és 
koramodern villák, valamint hatvanas évekbeli kockaházak 
töltik ki, míg a Villányi útnak a 20. század elejéről-közepé-
ről származó házsorának egyik lakásából Makovecz Imre 
láthatta nap mint nap a szemben lévő gimnázium épületét. 

E zek a magabiztos egyéniségű házak és történeteik 
páratlan, sokrétegű városi együttessé állnak össze. 
Ebben a környezetben egy új jövevénynek meste-
ri módon kell tudni viselkednie: úgy kell alkal-

mazkodnia, hogy egyúttal elvárt az érvényesülés, a szuverén 
egyéniség. Ezt az egyáltalán nem könnyű, sőt ellentmondá-
sos feladványt a Szent Margit Gimnázium új tornacsarnoká-
nak rendkívül elegánsan sikerült megoldania.



52 53

budapest budapest

« Ahogyan a külső, 
úgy a belső is az 
egyenletes, de más 
ütemű ritmusok 
összhangzatának 
építészeti nyelvén 
beszél: a tartók 
súlyos basszusát 
oldja a filigrán 
falécek vibráló 
sorolása

› A lelátó alól, 
a barlangszerű, egy 
anyagból formált fo-
gadótérből már-már 
meghökkentő élmény 
a hatalmas, fényben 
úszó csarnoktérbe 
lépni

A tornaterem 
egyúttal az iskola új 
aulájaként, rendez-
vénycsarnokaként is 
szolgál majd a 
jövőben

A Gellérthegy déli lejtőjének, valamint a Villányi út elejének változatos és 
markáns egyéniségű épületekkel telített városi kontextusában egy új 
jövevénynek mesteri módon kell tudni viselkednie: úgy kell 
alkalmazkodnia, hogy egyúttal elvárt az érvényesülés, a szuverén egyéniség.
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    A masszív, látszóbeton támfalakkal 
szerkesztett bejárati szint feletti 
üvegfal átmeneti sávja feloldódik 
a pálya égbetörő korlát-oszlopaiban

A neobarokkhoz való direkt formai kapcsolódás fel 
sem merül, a tágabban értelmezett viszonyulás és 
a (szó szerint is értendő) reflexió képessége mégis 
elvitathatatlan az új csarnoktól

A tervezési folyamat során sokáig 
kereste a helyét az új, nagyméretű 
csarnok, amely ma már a tereprende-
zéssel szerves egységben szinte 
magától értető módon simul bele 
a Gellérthegy déli lejtőjébe

»




