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Az Alföldi város egyre csAk ölti mAgárA új ruháit: utcáról utcárA, térrõl térre fejlõdik. jelen esetben A (bel)város 

közterületi szövete egy tömbbelsõbe is bekúszik – ezzel felAdvA A leckét A tervezõknek –, ráAdásul Az AgórA szeged 

Pólus tervPályázAti kiírásánAk eszménye szerint Az új tudásközPont emblemAtikus, területileg jól strukturált,  

innovAtív, környezettudAtos, gAzdAságos, és különbözõ funkciókAt egységbe ötvözõ. 2012. december 13-án,  

A szent-györgyi Albert AgórA átAdásávAl Pont ilyen közéPületet kAPott A nAgyérdemû.

Hegy a lelke
a Szent-györgyi albert agóra kulturális  
és tudományos kutatóközpont épülete

Szöveg: 
Halácsi Katalin
Építész: 
Báger András, 
Helmle Csaba
Fotó: 
Frikker Zsolt

Emblematikus legfõképpen azért, mert karak-
teresen és bátran vállalja identitását a kör-
nyezetét meghatározó épületek és építmé- 
nyek recsegõ-ropogó kuszaságában. A ha- 
tárokat magabiztosan, (ön)tisztán és fehéren 
feszíti ki, értéket varázsolva az olyan szom-
szédsági viszonyokból is, melyeknek eddig 
általában az elrejtése volt gyakorlat. Jelen- 

tõs városi tájalkotó szerepe van a tûzfalak-
nak: a területrõl megfigyelhetõvé, érthetõvé 
és szerethetõvé válik a tömbbelsõ természe-
tes rendezetlensége. 

A magabiztosan keretezett, területileg 
jól strukturált tömbüreget a központi épü-
let keresztirányban feszíti és ékeli ki. A T  
alaprajzú, földszint + három emeletes kom- 

pakt épülettömeg az aulából kiindulva  
rendezi a funkciókat: a tömböt határoló  
utcákból a keresztirányú forgalom itt koncent-
rálódik, és innen osztódik tovább. A föld- 
szinten elõadótermek, az elsõ emeleten a 
Százszorszép Gyermekház (átkötésben egy 
megtartott és felújított Irodaházzal), a máso-
dik és harmadik emeleten pedig Informatikai 
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Történeti Múzeum (ITM), Informatórium, vala-
mint látványlaboratórium található. 

A formatiszta épülettömeg, és a felületek 
játéka már determinálja a látványt, jólesõ 
kontrasztot képezve a környezetével, még 
akkor is, ha a jövõben folyamatosan változ-
nak a környezõ telkek beépítési struktúrái.  
Bõvítésre a jelenleg több mint 6000 m2 
hasznos alapterületû Agóra területén is 
lehetõséget hagytak a tervezõk, reflektál-
va az ide telepített funkciók változatossá- 
gára és fejleszthetõségére.

A helyszín fõ rendeltetését és karakterét  
az agóra biztosítja, reprezentatív teret kínál-
va a felé forduló fõhomlokzatoknak és sza-
badtéri programoknak. Jelentõs arculati elem-
mé önmaga válik, a feszesség – mintegy 
kiemelve és aláhúzva a környezet izgágasá-
gát – ezen a közösségi síkon megtörik, és  
az alföldi emberek számára egy szerethetõ 
és játékos zöld „heggyé” formálódik, amely 
valójában a földszinti nyitott parkolókat fedi. 
Ezen a felületen járkál az árnyéka annak  
a jelképnek, amely a környezettudatosságot 
és az innovációt is szimbolizálja: az áttört 
szerkezetû klímatorony belsõ oldalaira fe- 
hér vitorlavásznat erõsítettek, így nagy for-
róságban létrejön egy olyan kürtõhatás, 
amely a tér mikroklímáját kedvezõen alakítja.  
Az épületek fenntarthatóságát geotermikus  
és napenergiával is biztosítják, a fõépület 
negyedik emeletén található gépészet terei 
pedig szintén látogathatók, információt és 
tudást közvetítenek. 

A nyugati és déli homlokzati falsíkban 
megjelenõ markáns ablakok maximális felü-
leten keretezik a látványt, kapcsolatot teremtve  

A klímatorony felhívja a figyelmet az új funkció bátor tömbbelsõbe feszülésére, és egyben  
kellemes mikroklímát alakítva jelképezi a környezettudatos szemléletmódot

Az elegáns és letisztult homlokzatok között, a szabadtéri programoknak is helyet biztosító központi dombtérre vetülnek az épület „színes” funkciói



Vezetõ tervezõk:  
Báger András, Helmle Csaba
Generáltervezõ:  
BAHCS Mûvek Kft.
Építész munkatársak: 
Antal Gabriella, Báger Nóra, 
Turai Balázs, Tóth Tamás
Nyílt országos tervpályázat:  
2009 
Tervezés:  
2009-2010
Kivitelezés:  
2011-2012 
Telekterület:  
8110 m2

Hasznos alapterület:  
6420 m2

Beruházási költség:  
2,25 milliárd Ft  
(ebbõl EU: 1,6 milliárd Ft)

szabadtér és fedett épületrészek között:  
az agórára kivetülnek az épületben zajló  
történések, míg a belsõ tereket meghatároz-
za a közvetlen környezet látványa. A belsõ-
építészeti elemek a funkciókat szervesen el- 
látva az épület egységes megjelenésébe 
integráltak, a hely identitását ezek is erõsítik.

Összességében üdítõ és biztató az a tö- 
rekvés, melynek eredményeként az Agóra  
Szeged városképi és regionális szempont-
ból is jelentõs, meghatározó elemként jelent  
meg. A tömbbelsõ elegáns, fiatalos ruhát 
öltött, melyre a sok funkció „kivetülési” szán-
dékai miatt érdemes vigyázni: nem kell õt 
tovább öltöztetgetni, még ha nagyon új és 
szokatlan is a tisztasága! 

A tudományos kutatóközpont ’L’ keresztmetszetû Informatóriumának teljes hosszanti falsíkja vetítõfelületként szolgál. A világítást a Trilux szállította

A számos funkció között az Agóra egész területén egyszerû a tájékozódás  
− ezt segítik a belsõ tereket is meghatározó homlokzatszínek


