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Szinte le Se merjük írni, pedig úgy tûnik, ezúttal  

tényleg igaz: a hányattatott SorSú Széll kálmán tér 

megújul. a tér rendezéSére kiírt pályázat eredményét 

januárban hirdették ki, a pályamûveket pedig a deSign 

terminál kiállítáSán mutatták be a nagyközönSégnek,  

ahol Szakmai kerekaSztalt iS rendeztek a témáról.

Találkozunk az óra alaTT
kiállítás és kerekasztal a Széll kálmán tér 
megújításának tervpályázatáról

Szöveg: 
Csikós Gábor

A Moszkva… bocsánat, Széll Kálmán tér 
Budapest városfejlõdésének állatorvosi lova, 
tágabb összefüggéseiben pedig az egész 
magyar valóság hû lenyomata. Az a fajta – 
tipikus – problémagóc, amin hiába szörnyül-
ködik a közvélemény, és vitatkozik a szakma 
immár mintegy negyed százada, a politika, 
saját tehetetlensége szimbólumaként, mint 
valami láthatatlan falról, minden nekifutás 
után visszapattan.

Most viszont nagyon úgy tûnik, hogy a je- 
lenlegi, 2010-ben hatalomra került kurzus 
nyeri meg a „Ki teszi rendbe a Moszkva te- 
ret?” címû presztízsverseny. Már a tér Széll 
Kálmánra történõ vissza/átnevezése is je- 

lezte az új hozzáállást: a városvezetés a két 
évtizednyi értelmiségi rágódást félretolva lé- 
nyegében egyetlen huszárvágással intézte  
el a kérdést. Ez után viszont még inkább nyil-
vánvaló volt, hogy nem lehet tovább halo-
gatni a rendezést: a tartalmi változás nélküli  
átcímkézés a felszínes látványpolitizálás  
cáfolhatatlan és örök bizonyítéka lett volna.

Miközben – ismerjük el – a feladat csöppet  
sem egyszerû. Nehéz elképzelni, hogy ez 
a tér valaha is a harmónia, a rendezettség 
képét mutatta volna. Tény, hogy a terület  
egyáltalán nem tudatos várostervezés ered-
ménye: az évszázados várbeli építkezések 
téglájához használt agyag kitermelése miatt 

fokozatosan mélyülõ gödörben, mint esõ  
után a csapadékvíz: úgy terelõdött össze 
a forgalom, hogy aztán a 20. század elsõ 
harmadának végére a tér Buda elsõ számú  
közlekedési csomópontjává váljon. Ma a 
Széll Kálmán tér a város egyik legfontosabb 
átszállópontja, e minõségében Blaha Lujza 
tér és az Örs vezér tere budai megfelelõje 
– miközben azoknál szûkebb, megjelené-
sében koncentráltabb. Nincs egységes épí-
tészeti stílusa: három meghatározó eleme  
a Postapalota romantikus mesevár-tömb- 
je, a Retek utcai oldal kisvárosias, egy-két 
szintes házsora, valamint a tér közepén nyíló  
metrókijárat 70-es években épült vasbeton 
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legyezõje. A háromszög alakú teret körbe-
folyja a forgalom, a szakadatlan embertö-
meggel együtt a látvány drámai, amit még 
inkább felerõsít a gödörjellegbõl adódó  
szintkülönbségek által nyújtott rálátás.

A pályázat eredményének talán legfõbb 
tanulsága a vágyálmokkal való leszámolás: 
a Széll Kálmán tér sosem lesz egy csendes, 
tömegmentes, zöld sétatér, ahogy azt sokan 
szerették volna. Bár a mostanihoz képest nõ  
a zöldfelület aránya, az Erzsébet téri példá-
val szemben a Széll Kálmán tér a rekonst-
rukció után sem lesz közpark. Ide ezután 
sem sétálni és fagylaltozni fognak járni a kis- 
mamák. A pályamunkák döntõ többsége 
korszerû, kompakt, jó lokációjú, és izgal- 
mas belvárosi átszállópontként definiálja  
a teret, melynek legfõbb erénye, hogy mind-
össze néhány lépés megtételével válthatunk  
a közlekedési eszközök között.

Amire a pályázat a város jelen lehetõségei 
között vállalkozott: a tér szerkezeti, funkcio-
nális és esztétikai megtisztítása. Se több,  
se kevesebb. Erre az alapvetésre épít tehát  
a benyújtott tervek döntõ része, köztük a 
megvételre javasolt, elsõ három helyezett 
pályamû.

A tér legfontosabb funkcionális elemei:  
a villamos-végállomások és metró maradnak 
a mostani helyükön, megtartva ezáltal a tér 
forgalom övezte szigetjellegét. A Combino-
végállomás kialakítására a jármûvek hossza 
miatt nincs jobb alternatíva. (A föld alá köl-
töztetés jelenleg nem tartozik az anyagi rea-
litások világába.)

Jelen állapotában egyedül a Várfok utcai 
buszmegállók megközelítése kényelmetlen – 
a gyõztes pályamû ide mozgólépcsõt vizio- 
nál a jelenlegi, meredek lépcsõ helyére. 
(Vagyis Barcelona után Budapesten is lehet 
majd szabadtéren mozgólépcsõzni.)

Mivel a villamosok egyike sem fordul már 
vissza a tér megkerülésével, a hurokvágány 
megszüntethetõ, és hasonlóképp eltûnik a  
tér fasori oldaláról a buszparkoló.

A tér összképének is meghatározó eleme  
továbbra a metrókijárat marad, bár valószí-
nûleg sokan üdvözölték volna a 70-es évek 
vasbeton építészete ezen illusztris darabjá-
nak eltûnését. Tény, hogy jelen állapotában 
a betonlegyezõ a létezõ szocializmus sivár-
ságának az emlékmûve; látványának, álla-
potának felfrissítése a tér vizuális megújulá- 
sának kulcseleme. (A pár évvel ezelõtti színe-

zés inkább jó szándékú, de sikertelen gesz- 
tusnak tekinthetõ.) Elbontásra kerül viszont 
ennek minden nyúlványa és melléképülete:  
csak a legyezõ geometrikus formája marad. 
Ez amellett, hogy ismétli, erõsíti a tér három-
szögû formáját, funkcionálisan és esztétikai-
lag tisztítja is azt a leromlott kereskedelmi 
egységek (trafik, kocsma, gyros büfé) felszá-
molásával.

Hogy mégse csak egy nagy, átlátszó pe- 
ronná változzon a terület, arról az új lát-
ványelemnek szánt alsó térvilágítás hivatott 
gondoskodni. A járókövezetet keresztül-ka-
sul átszelõ „fénygerendák” kétségkívül muta-
tósak lesznek majd. Kevésbé látványos, de  
nem kevésbé fontos elem a metrókijárattal 
szemben álló óra megtartása: mint egykor  
fontos budai találkozóhely, képviseli a foly-
tonosságot, és õrzi továbbra is a helyhez 
fûzõdõ emlékeket.

KiS TÉrTörTÉneT
Az. I., II., és XII. kerület találkozásánál fekvõ 
mélyedésben az agyagbányászat befeje-
zése után sportpályák mûködtek, közleke-
dési csomóponttá spontán módon, földrajzi  
adottságai révén vált. Az addig névtelen te- 
rületet 1929-ben nevezték el Széll Kálmánról,  
aki 1875-1878 között a dualista monar-
chia pénzügyminisztere, 1899-1903 között 
Magyarország miniszterelnöke volt. 1951- 
ben Moszkva térre nevezték át, ezt a nevét 
érdekes módon a rendszerváltás után is meg-
õrizte egészen 2012-ig. A politikai mende-
mondák szerint Antall József halála után az õ  
emlékének szánták a teret, de ezt akkor a köz- 
területek személyek után történõ elnevezését 
25 éves átfutási idõvel szabályozó – azóta 
eltörölt – fõvárosi rendelet megakadályozta.

A tér sokáig kedvelt, köznyelvi Kalef elne-
vezése mára kikopott a használatból, de ez is 
jelzi, hogy a terület már korábban is a városi 
folklór része volt.

A tér fölé magasodó, romantikus-historikus 
egykori Postapalota 1923-ben épült Sándy 
Gyula tervei szerint, jelenleg üresen állva 
hasznosításra vár.

A térburkolat esti kivilágításának látványrajza az Építész Stúdió és a Lépték Terv 1. díjas pályamûvébõl
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A SzÉLL KáLMán TÉr SzáMoKBAn
A „Budapest kapujaként” is értelmezhetõ,  
45 000 m2 területû tér roppant forgalmat 
bonyolít le naponta: 17 busz-, 6 villamos-  
és 1 metrójárat megállóján kívül a szomszé-
dos Széna téren Volán autóbusz-állomás is 
üzemel.

A téren naponta átlagosan 200 000 em- 
ber fordul meg, ebbõl mintegy 130 000 fõ 
átszálló. Ám ebbõl is látszik, hogy ma már 
messze nem csak átszállópont: a Mammut 
I-II., a Fény utcai piac, és a közeli Millenáris  
miatt célállomásként is az egyik legfonto-
sabb budapesti közterület.

Szemerey Samu, építész, építészetkritikus: A nyertes tervrõl sokan azt 
mondják, az inkább kozmetikázás, nem a tér átfogó újragondolása, 
amire pedig igazán szükség lett volna. Ezért le kell szögezni: a kiírás 
nem elsõsorban valamiféle urbanisztikai, hanem kimondottan közle-
kedési tér projektre szólt.

Bojár iván András, fõszerkesztõ, OCTOGON: A tér rendbetétele két-
ségkívül nagy eredmény, mégis kissé csalódott vagyok. Mint évtizedek 
óta a környéken lakó budai, nemcsak a teret magát, hanem egyúttal 
az ott élõ, azt használó embereket is látom: a könyvárust, a munkát 
keresõt, a pokrócba burkolózó homelesst, a zacskóból virágot áruló  
nénikét. A tér minden rossz közérzete ellenére ezek az emberek  
igyekeztek itt megtalálni és kialakítani saját kis zugukat, privát szfé-

rájukat. Az új téren viszont nem nagyon látom az õ helyüket. A terv 
valahogy épp ezekre az emberi tényezõkre nem fordít figyelmet.  
A nyertes pályamû másik nagy hiányosságát abban látom, hogy  
szinte egyáltalán nem foglalkozik a térfalakkal. Mi lesz például  
a Retek utcai oldal igencsak vegyes képet mutató házsorával?

Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója: Természeten bennem is van 
némi csalódottság: a pályázatok kibontásakor vártam a „Nagy Tervet” 
vagy legalább a „Nagy Ötletet”, ami végül nem jött meg. Ez valóban 
elsõsorban egy közlekedési szempontú átalakítás, ami viszont reme-
kül kihasználja a tér jó adottságait: azt, hogy egy kényelmes, kompakt 
méretû átszálló tér jön létre, Európában is egyedülálló kapcsolódási 
pontokkal. Ha csak annyit érünk el, hogy ezután nem leszegett fejjel, 
szinte menekülve kell áthaladnunk a téren, már érdemes belevágnunk.

Hutiray Gyula, városfejlesztési fõpolgármester-helyettes: Érdekes meg-
figyelni, hogy a tér történetében kb. 30-40 éves periódusok váltják 
egymást. Én pl. még ahhoz a – egyre inkább kisebbségnek számító  
– generációhoz tartozom, akik még használják a Kalef kifejezést is.  
Ezért is tartom jónak a tér 2015-ös átadását: a politikai cikluson  
túlnyúló idõpont révén a projekt elválik attól, amihez egy építészeti 
tervnek nem kell, hogy köze legyen. Ami a Bojár Iván említett emberi 
tényezõket illeti: úgy gondolom, hogy az ilyen, védettséget adó privát 
zugok megteremtésére a rekonstrukció után is meglesz a lehetõség.

Fürjes Balázs, kormánybiztos: Az építészet a legdemokratikusabb 
mûvészeti ág, mivel a leginkább ki van téve a nyilvánosság kont-
rolljának. Így van ezzel minden nagyszabású építészeti pályázat is. 
Az értékelések és kritikák kapcsán is az látszik: ma Magyarország 
nem igazán alkalmas közeg a csodák megszületésére. Tudomásul  
kell venni, hogy vannak bizonyos realitások. Ezt figyelembe véve  
én elsõsorban örömöt érzek. Egy mondás szerint a jó legnagyobb 
ellensége a legjobb. Ezért azt mondom: inkább örüljünk, hogy  
végre valami jó történik a Széll Kálmán térrel, minthogy azon kese-
regjünk, hogy nem történik meg a legjobb.

Vélemények a Széll kálmán tér átalakításáról
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