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rákóczIzás
4-es metró a rákóczi téren

ahol több hasoNló tétel vaN, ott 

ösZtöNös össZehasoNlítás Is vaN. 

márpeDIg a 4 -es metró egyetleN 

voNalra fûZött hasoNló egysé-

gek sora, amelyeket akkor Is ösZ-

sZevetüNk, ha eNNek moNDjuk – 

pélDául egy köZvetleNül a kéreg 

alá helyeZett köZlekeDésI csomó-

poNt vagy a DuNa sZINt alattI be-

toNkút esetéN – semmI értelme.

Szöveg: 
Torma Tamás
Építész: 
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Na de melyik a legpraktikusabb, legszebb, 
leghasznosabb vagy éppen legemlékeze-
tesebb? az értékelõ utazóközönség fejében 
a valóság kusza gazdagságában sokféle 
szempont jelenik meg, de e mögött persze 
építészeti alapkérdések is lappanganak:  
a feladatmegoldó, de szerényen visszahúzó-
dó technikai építészetet díjazzuk-e, a hasz-
nosság és színesség közötti harmonikus 
egyensúlyozást vagy a nagy egót, ami mer 
lélegzetelállító gesztusokkal is dolgozni? én 
személy szerint éppen ezt a sokszínûséget 
és sok szempontúságot díjazom a 4-es met-
róban – miközben a rákóczi téri állomás 
zavarba hoz, ötletszendvicsét se kiköpni, se 
lenyelni nem tudom. 

egyrészrõl eredeti, emlékezetes, másrész-
rõl ünnepélyesen rideg, mint egy ravatalozó. 
egyrészrõl a megálló térfelszíni része egy 
egészen kellemes park része lett, másrészt 

A medence és a vízfelszín csillámjátékai szinte 
futurisztikusan hatnak a két tükörrel. Plusz 
tükrözõdésük nemcsak esztétikai tunning, de a vízben 
álló csöveken át napfényt visznek a mélybe
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viszont a körút felõl kitakarja a századfor-
dulós vásárcsarnokot, ami eddig a tér ural-
kodó eleme volt. 

Zavarba ejtõ kettõsségek ezek, de mivel 
nincs kötelezõ kánon, elfogadjuk ezt is. a rákó-
czi tér amúgy is afféle pufferállomás a sorban, 
köztes pont a kálvin téri metrókeresztezõdés és 
a baross téri végállomás között, közlekedési 
kínálatában mindössze annyi szerepel, hogy 
aki akar, itt átszállhat a 4-6-os villamosra. 
(eddigi civilmérések alapján egyébként a rákó-
czi téren alig szállnak le, föl vagy át az uta-
zók, szemben például az eggyel arrébb lévõ 
3-as metró ferenc körúti, corvin negyed meg-
állójával) De kezdjük felülrõl.

ha éppen mi is a körútról közelítünk, elõ-
ször azt látjuk, ahogy a tervezõk a lehetõ 
legegyszerûbb féltetõvel megnyitják elõttünk 
a mélyet. a bejárat jobb sarkánál állva az is 
látszik, hogy nem teljesen a vásárcsarnok 
tengelyébe és az elé épült – mellette egy jár-
daperem éppen a fõbejárathoz húz hangsú-
lyos csíkot. egyik oldalán kis játszótér, másik 
oldalán padok – a tekintélyes platánfák és  
a gyep éppen ebben az idényben mutatja 
legerõsebben, a beavatkozás mennyire át- 
alakította a tér addig hát…hm, meglehetõsen 
ásatag státuszát. középen a metró két felszí-
ni látszóbeton épülete miközben erõs ten-
gelyt húz, hátat is fordít egymásnak. közöttük 
a medence és a vízfelszín csillámjátékai nem 

Középen a metró két felszíni látszóbeton épülete erõs tengelyt húz
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a szokásos, szecessziós öntöttvas oszlopok-
kal és padokkal operáló, múltba révedõ 
nosztalgiát hozzák, hanem szinte futu -
risztikusan hatnak a két tükörrel. plusz 
tükrözõdésük nemcsak esztétikai tunning, 
de a vízben álló csöveken át napfényt visz-
nek a mélybe. számomra ez az állomás 
legemlékezetesebb dobása – a fénycsapda 
nemcsak elég érdekes és különös, de az 
alászálló utas függõleges tengelyként eze-
ket a különösen derengõ csöveket követi egé-
szen a peronszintig, hogy lássa, tényleg 
nemcsak kamu megoldás-e. 

a peron elõtti mozgólépcsõs tér aztán 
rögtön el is bizonytalanít. a felszín alat- 
ti részeknek pedig éppen ez a kriptaszerû, 
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Hátat is fordít egymásnak a két felszíni épület

üres tágasság adja meg a komor alap -
hangját, félkésznek, iparinak hat még 
akkor is, ha a mennyezeten pöttyök, kör-
ben, a betonba foglalva pedig a külön-
bözõ rákóczi-birtokok nevei futnak sáros-
pataktól munkácsig. és ez másik pro - 
vokálóan innovatív megoldás: zsigere - 
imben érzem ugyan, hogy távol esik  
a térrel operáló építészettõl, a betûk és  
a nevek által hordozot t távoli tartalom 
mégis hatásos ornamentika. 

a rákóczi téri megálló peronszintje 22 
méter mélyen található, a belsõ falak bur-
kolata pedig állítólag a piros - fehér - zöld 
trikolor színeit idézi fel. ezt viszont legszí-
vesebben el sem hinném.


