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A nyugati határszél városának is a szé-
lén vagyunk, a vasútállomás mellett. 
Az itteni buszállomást egy hosszan 

elnyúló betonsziget köré szervezték, a peron 
mindkét oldalán a szomszédos falvakba, Gasz-
tonyba, Alsó- és Felsőszölnökre, Kétvölgybe, 
Szakonyfaluba induló buszok állásai sorakoz-
nak. (Utóbbi négy község a Szentgotthárdi kis-
térség települése is, ahol szintén hasonló alapele-
mekből építkező megállók állnak majd.) Erdők 

dó spirálhatással. Mert a hosszanti átlátások-
kal és a játékosan elforgatott megnyitásokkal 
már-már térplasztika ebben a szomorú, kisvá-
ros-városszéli környezetben. 

A két beálló egymás után, a megálló tenge-
lyében áll és kontúrjaikkal házformát imitál-
nak ugyan, de környezetükhöz képest erősen 
dekoratívak. Szinte fel sem tűnik, hogy mind-
két irányban nyitottak, szél ellen, nap ellen nem-
igen védenek – igaz, itt a vasútállomás közvetlen 
szomszédságában a külön váróterem fölösle-
ges. (A gyors záporok elől viszont védettek – 
a rácsos faszerkezetet ugyanolyan műanyagla-
pok borítják, mint a már emlegetett és frivolan 
kék kerékpártárolókat.) A fa mindenesetre 
vigasztalóan „világít ki” innen: a környezet 
hétköznapi prózaiságában, a vidéki valóságnak 
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A két beálló egymás  
után, a megálló 
tengelyében áll és 
kontúrjaikkal házformát 
imitálnak ugyan, de 
környezetükhöz képest 
erősen dekoratívak

ebben a függőlegesekre, vízszintesekre lecsupa-
szított egyszeregyében a hullámzó tetővonala-
ival és a két építményen átlósan keresztbe futó 
padokkal kicsit olyan, mint egy távolról idepoty-
tyantott ajándék. 

És az is. Az Unió településfejleszt.

között, az Őrség és a nemzeti park közelében 
vagyunk, a fa főszerepe tehát kézenfekvő válasz-
tás volt még akkor is, ha ez a mikrokörnyezet 
annyira híján van minden természetközelinek, 
hogy akár Kőbánya-Kispesten vagy a fővárosi 
agglomeráció bármelyik tetszőleges pontján 
is lehetne. A fa tehát inkább ellensúly itt, meg-
nyugtató természetessége inkább a szokatlan 
forma vibrálása a hullámzó tetőkkel és a sza-
bálytalan nyílásainak összeolvasásából adó-




