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Fényb l, térb l, rb l szerkesztve
Irodaház a Medve utcában

NiNcs köNNyû helyzetbeN a kritikus, ha elsõ beNyomásai aNNyira mélyeN rögzülNek tudatábaN, 

hogy sziNte lebéNul tõlük. ekkor borzasztó hosszú idõN keresztül képteleN a klaviatúra mögé 

ülNi, mert a  foglyul ejtette valami, amitõl szabadulNi próbál. az elsõ beNyomás, az iNtuíció 

ugyaNis csak akkor jó barát, ha Nem korlát, haNem beláthatatlaN távlat.

Szöveg: 
Martinkó 
József
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Bujnovszky 
Tamás
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Többször írtam, írtunk a Medve – Kacsa – 
Ganz - Gyorskocsi utcák sajátos téglavilágá-
ról. Most egy olyan Medve utcai irodaház-
ról szólunk, ami látszólag radikális szakítást 
jelent a téglaarchitektúrától. Elsõ látásra –  
a csodálat és zavar biztos jeleként –, kapasz-
kodókat keres a szerzõ. Kiszakítva a tég-
latipológia komfortzónájából elõször egy 
tavalyelõtti emlék ugrik be. Ekkoriban jártam 
a düsseldorfi Feldmühleplatz-on épült Richard 
Meier irodaházban, a Grohe központjában. 
Egy fél napot töltöttem itt, nagyon erõs Meier-
élmény volt nem tagadom. Nem fõmû, de  
az mégis lenyûgözõ, ahogyan Meier költé-
szetbe fordítja a tárgyilagosságot.

A Medve utca 17-es szám alatt járva azon-
ban le kellett számolni Meierrel. Más irány-
ból lehetett csak hozzáférni Gunther Zsolték 
irodaépületéhez, amitõl az elsõ fotók lát-
tán ugyan eláll az ember lélegzete, ám 
„becsípõdik” az amerikai építész.

Hosszú terápiás séta kezdõdött a ház 
környékén. Lassan kibontakozó gondola-
tok, amelyek segítségével a Meier-elmélet 
szûkül, majd megszûnik. Áttörést az jelent, 
amikor az utcán állva észreveszi az ember, 
hogy figyelme középpontjába lassan egy 
olyan részlet kerül, ami üres, ami nem-ház. 

Arra a dimenzióra gondolok – egyfajta 
oldaltelekre –, ami az új épületet elválasztja  
Jeney Lajos és Sylvester Ádám 1972-ben 
publikált Kacsa utcai lakóházának finoman 
lépcsõzõ téglatömbjétõl. Kulcspont az, aho-
gyan ebben a hiányban megváltozik a tér 
minõsége. Anyagtalan, ugyanakkor éles 
határvonalat von két különféle dolog közé. 
Véleményem szerint Guntherék háza ezzel 
az ûrrel foglalkozik, nem a szerkezettel.  
A Medve utcai térfalnak erre a hiányzó rész-
letére reflektál, ebbõl fakad, erre válaszol. 
Terei, belsõ téri dimenziói úgy szervezõdnek, 
úgy ritmizálódnak, úgy aránylanak egymás-
hoz, ahogyan ebbõl a hiányzó részletbõl 
levezethetõ. Beszorított városi közegben ilyen 
szép és elegáns megoldást, az egymásból 
következõ, egymásba sodródó téri minõségek 
ilyen finom rendszerét, egy-két kivételtõl elte-
kintve, csak a japán kortárs építészetben lát 
az ember.

Foglalkozzunk most kicsit a részletekkel.  
Az utcaszinten, az érkezési irányból egy el- 
kerített rész kapcsolódik, ahol kerékpártá-
roló, illetve a parkoló szint megközelítésé-
re szolgáló igen ötletes gépkocsilift talál-
ható. Zárt állapotában egyébként a liftbõl 
semmi sem látszik. Lenyûgözõen szép az a A sajátos kötésrendbe szerkesztett, sakktábla ritmusú üvegdobozok szinte 

„eltüntetik” a transzparencia érzetét

Látvány a bejárattal átellenes oldalra szervezett közlekedõbõl Szinte random ritmusban nyúlik át egy-egy irodadoboz az átriumon
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megoldás, ahogyan a sakktábla-rendszerbe  
szervezett, térben plasztikusan formált, rit-
mikusan süllyedõ, emelkedõ raszterei úgy 
dinamizálják a szomszédra nézõ hosszabb 
homlokzati szakaszt, mintha apró kis moz-
dulatokkal „nyúlna” a ház az üres tér felé. 
Az utcai homlokzati szakasz és tömbbelseji 
homlokzatmezõ tulajdonképpen azt az érze-
tet kelti, mintha ki-be mozduló, kötésekben 
álló üveghasábokból szervezõdne az épület. 
Talán nem belemagyarázás, ha ezt a kötés-
rendet én gesztusként értelmezem, a homlok-
zati klinkertéglás burkolatok kötésrendjének 
átirataként. Így ez az üveghasáb-rendszer 
nem feltétlenül a transzparencia érzetét kel-
ti, hiszen sokkal húsosabb annál, hogy pusz-
ta üvegmembránként lássuk. Valódi határoló 
felületté és szerkezetté válik ez a megoldás, 
testet ad a térnek úgy, hogy a már tárgyalt 
oldaltelek ûrjét szétbontva, kisebb elemekbõl 
építi újra.

Belépve az épületbe az is érthetõ, hogy 
ezek a raszterek tulajdonképpen az irodai 
tereket, az irodákat, munkahelyeket kijelölõ 
raszterek is egyben. Mindazonáltal építé-
szeti értelemben fontosabb, hogy az épü-
let belsejében fehér síkokkal határolt és egy 
hasítékszerû üveg felülvilágítóval bevilágí-
tott átriumba érkezünk. Itt a téri nyitottság,  
az üresség újabb értelmezésével találkozunk. 
A külsõ üveghasábok valahogyan mégis sûrû 

A fogadótér vörös színû bútora egyfajta ellenpontként erõsíti a föntrõl érkezõ, reflektált fény okozta derengést

Az épület átszellõztetésében és természetes világításában kulcsszerepet játszó felülvilágító-hasíték, illetve intelligens vezérlésû tetõablakok
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hatást keltenek, ami ebben a metszetben újra 
kiritkul. Nem lesz teljesen üres az átrium, 
hiszen egy-egy tárgyaló üvegdoboza szinte 
random kiosztásba csúszik fokozatosan bele 
ebbe a térbe is, mégis derengõ, derített, ref-
lexes fénnyel töltött épületrészben vagyunk, 
ami metaforikus, elegáns, elemelt, olyan se 
kint, se bent, se zárt, határolt, se végtelen.

Mindebben a kissé esztétizálónak ható  
kritikai olvasatban az a nagyszerû, hogy ez 
a téri üresség, sûrítés-ritkítás három eltérõ 
minõségébõl komponált szerkesztés távol-
ról sem öncélú. Gunther Zsolt a nemzetközi 
Aktív Ház Szövetség (Active House Alliance) 
alapító tagja, aki a Medve utcai irodaház 
tervezése során azokat, az építész kezébe  
a tervezés során „aktívan” alkalmazható esz-
közöket választotta, amivel az épülete ener-
getikai szempontból a leginkább kedvezõ. 
Így a homlokzati falhús egyfajta napcsapda  
rendszer is, ami az intelligensen vezérel-
hetõ árnyékolórendszer közremûködésével  
az épületbelsõ klimatizálásához járul hoz-
zá. Ennek a rendszernek az optimalizálásá-
ban, az árnyékolásban van szerepe a hom-
lokzati üvegeken látható korongoknak is.  
Az itt beérkezõ hõmennyiség a zártabb 
síkokkal határolt átrium „kürtõjén”, illetve  
a felülvilágító kinyíló ablakain keresztül szel-
lõztethetõ át.

Az értelemmel telített szépség lenyûgöz. 
Ez a ház az utóbbi évek talán legjobb háza. 
Külön köszönet, hogy az utóbbi években  
a kommerszbe újra belefulladó irodaház  
tervezés területén ért el a tervezõcsapat rend-
kívülit. Gratulálunk! 

Az épület utcai oldalainak esti látványa, aminek elõterében az a bizonyos oldaltelek van


