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NÉPRAJZI MÚZEUM 
A VÁROSLIGETBEN

Látványterv: NA PUR ARCHITECT  

A Városliget az elmúlt évtizedekben hagyomá-
nyaihoz és feladataihoz méltatlan állapotba került, 
intézményeinek többsége felújításra szorul. A park 
nem tudja betölteni igazi hivatását, hiszen elszür-
kült, növényzete halódik, eszközei lepusztultak, 
levegőjét naponta gépjárművek tízezrei szennyezik. 
Ennek egyik legszomorúbb lenyomata az Ötvenha-
tosok tere, ami évtizedek óta parkolóként funkcio-
nál. Az autók ezrei által megszállt terület egykor a 
Városligeti fasor folytatásaként a park kapuja volt, 
mai formájában viszont szomorú lenyomata 
a Városliget hányattatott sorsának. 

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően az 
ország történetének legnagyobb léptékű park- és 
tájépítészeti munkája valósul meg egy, a millen-
niumi idők óta nem látott intézményfejlesztési 
program. Teljesen rehabilitálják és bővítik a park 
növényzetét, megújítják intézményeit és szám-
űzik belőle az autóforgalmat. 

A Városliget a világ egyik első közparkja, joggal lehetünk rá büszkék. 
Leglátogatottabb fővárosi parkunk azonban nemcsak korával és elsőségével 
vív ki elismerést, hanem páratlan történelmével és a kezdetektől különleges, 

Európa-szerte egyedi küldetésével is. A Liget egyszerre pihenésre termett városi 
közpark, zöld oázis és kulturális, szórakoztató, rekreációs intézmények otthona. 
A parkolónak használt kősivatag helyére épülő Néprajzi Múzeum tetejére olyan 

parkot terveztünk, ami közösségi térként fog funkcionálni.

Így végre az Ötvenhatosok tere is megújul, a par-
koló autókkal teli terület hangulatos promenáddá 
változik, ami egyben az új Néprajzi Múzeumnak is 
otthont ad majd. Ezzel a fejlesztéssel a park déli része 
fellélegzik a kipufogófüsttől, a jobb sorsra érdemes, 
macskaköves tér új, kulturális funkcióval gazdago-
dik, a Néprajzi Múzeum pedig alapítása óta először 
a saját igényeinek megfelelő épületbe költözhet. 

„A múzeum tervezésére meghívásos, nemzetkö-
zi tervpályázatot hirdettünk, ami megmozgatta az 
építésztársadalom krémjét. Olyan világhírű irodák 
szálltak ringbe, mint a római 21. századi művésze-
ti múzeumot, a MAXXI-t és a Glasgow-i Közleke-
dési Múzeumot tervező, Pritzker-díjas Zaha Hadid 
irodája, vagy az athéni Acropolis Museum (Ber-
nard Tschumi Architects), az új kaliforniai Google 

székház tervezői (BIG), és a szentpétervári Ermi-
tázs új múzeumépületét jegyző, szintén Pritzker-
díjas Rem Koolhaas.” – hangsúlyozta Gyorgyevics 
Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításá-
val megbízott Városliget Zrt. vezérigazgatója. Óri-
ási siker a hazai szakmának, hogy az anonim pályá-
zatok közül a magyar NAPUR Architect épületére 
esett a zsűri választása, megelőzve ezzel a világ épí-
tész elitjét. Szinte minden beérkezett pályázat egy 
klasszikus kapuzatot formáló épületben gondolko-
dott, a magyar csapat viszont egészen egyedi megol-
dást választott. A múzeum jelentős részét a térszint 
alá tervezték, a felszínen pedig a két oldalt kiemel-
kedő, fordított kapu motívumot formáló épületré-
szek láthatóak. A lendületes, egyszerű vonalvezetésű 
kubus egyszerre veszi figyelembe a park adottságait 

„MINDEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZAT EGY KLASSZIKUS KAPUZATOT 
FORMÁLÓ ÉPÜLETBEN GONDOLKODOTT, A MAGYAR CSAPAT 

VISZONT EGÉSZEN EGYEDI MEGOLDÁST VÁLASZTOTT. "
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és a környező városi szövet kapcsolódásait. Az épület 
felfelé ívelő részét teljes egészében parkosítják, ami 
akár a legmagasabb pontjáig szabadon bejárható. 
Az építész, Ferencz Marcel elmondása szerint nem 
a szó szoros értelmében vett épületet akart létre-
hozni, hanem egy nagy, meghajlított zöld felületet. 

„Erre a helyszínre nem lehetett klasszikus házat ter-
vezni. Olyan közösségi teret terveztem, ami 
a 21. századi város élhetővé tételének kihívásaira ad 
válasz, ami idevonzza a közönséget és ezzel önkén-
telenül bevezeti a kultúra birodalmába” – mondta 
a szakember. Az épület múzeumi funkciókat maxi-
málisan figyelembe vevő kialakítása jelentősen 
segítheti a kor igényeinek megfelelő, látogatóbarát 

működtetését, illetve a tárgyi és szellemi örökség, 
a magyar és a nemzetközi gyűjteményi anyag látvá-
nyos és sokrétű bemutatását. A látogatót a múzeum-
ba lépve egy tágas tér fogadja majd, ahol megvásá-
rolhatja belépőjegyét, válogathat a shop kínálatából. 
Az épület belső terein egyértelmű jelzések vezetik 
végig vendégeket, a tervezők természetesen az aka-
dálymentes közlekedésre is gondoltak.

A földszintről továbbhaladva a térszint alá 
vezet az út, ahol 3000 négyzetméternyi állandó és 
2400 négyzetméternyi ideiglenes kiállítótér vár-
ja a vendégeket, a kor elvárásainak megfelelő, kor-
szerű múzeumtechnológiai eszközökkel felszerel-
ve. A látogatóbarát kialakítású terek maximálisan 

„AZ ÉPÜLET EGYIK LEGLÁTVÁNYOSABB 
ATTRAKCIÓJA A TETEJÉT BORÍTÓ 

ZÖLDFELÜLET LESZ" 

néprajzkutatók és az etnográfia iránt érdeklő-
dők számára, a nagyméretű konferenciaterem 
pedig több mint alkalmas helyszíne lesz a szak-
mai rendezvényeknek.
Az épület egyik leglátványosabb attrakciója 
a tetejét borító zöldfelület lesz, mely szabadon 
bejárható, hangulatos közösségi térként várja 
majd a park látogatóit, akik akár még piknikez-
hetnek is ezen a köztéren. Legmagasabb pont-
jára felsétálva pedig korábban soha nem látott 
panoráma tárul eléjük a megújult Városligetről.

alkalmasak arra, hogy a Néprajzi Múzeum anya-
gának sokrétűségét, magyar és nemzetközi vonat-
kozásait, és a hétköznapi kultúra egyes kulcs-
elemeit izgalmasan, látványosan, ugyanakkor 
érthetően mutassák be. Az első emeleten egy 
különleges gyerekmúzeumot alakítanak ki, mely 
a múzeum küldetését, kiállításait, programjait 
a legkorszerűbb múzeumpedagógiai eszközök 
felhasználásával a gyerek- és ifjúsági korosz-
tály számára játékos módon közvetíti és értelme-
zi. Ezen a szinten kapnak helyet még a múzeum 
munkatársai számára kialakított irodák, illetve 
egy hangulatos teraszkávézó is. A második eme-
leti könyv- és adattár igazi tudásközpont lesz a 
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