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A tömegalakítás rajzai.

A ház tömegformálásában 
a Menger-szivacs néven 
ismert fraktál játszik 
főszerepet.

NYITOTT 
SZEMMEL ÉS 

NYITOTT 
ELMÉVEL

ELK ÉSZÜLT A TELEKOM ÉS A T-SYSTEMS KÖZÖS SZÉK H Á ZA, JELENLEG M AGYAROR SZÁG LEG-

NAGYOBB A L A PTERÜLETŰ IRODA ÉPÜLETE . BŐ SZÁ ZEZER NÉGYZETMÉTER EGY ETLEN ÉPÜLET-

BEN, VA LÓBA N VÁROSI LÉPTÉKŰ, ÚGY NEV EZETT L A NDM AR K ÉPÜLET BU DA PESTEN, A MI K ÉPES 

Ú J K AR A KTERT A DNI ÉS Ú J V ISZON Y ÍTÁSI PONTOT LÉTR EHOZNI A FŐVÁROS ÉPÍTÉSZETÉBEN. 

NEHÉZ RÓL A EGY ETLEN ÉPÜLETK ÉNT ÉRTEK EZNI, NOH A PAR A DOX MÓDON EZ A TÉN Y VA LÓ-

JÁ BA N NEM FÜGG ÖSSZE A NÉGYZETMÉTER EK SZÁ M ÁVA L .    

Következik-e abból az építészetre vonat-
kozó lényeges jellegzetesség, ha egy 
épület nagy? Sőt nem pusztán nagy, 

hanem hatalmas, gigantikus, irdatlan, kolosszá-
lis, óriási, kapitális, termetes, robusztus, monu-
mentális. Erre a kérdésre egyáltalán nem köny-
nyű válaszolni. Gondolom az építők számára, 
vagy ökológiai értelemben, illetve az üzemelte-
tés, f inanszírozás felől nézvést, valamint a bérlő 
részéről nyilván van jelentősége a méretnek. Ám 
az építészet esztétikai szempontjai felől tekint-
ve a fizikai kiterjedés talán inkább elfed lénye-
ges dolgokat, mintsem, hogy rámutat azokra. 
Érzésem szerint e székház kritikai bemutatá-
sakor a méretre vonatkozó gondolati fókusz 

ugyancsak inkább elfedi a lényeget, mintsem 
közelebb visz hozzá. Az építészet esztétikumá-
ra, az építőművészetre vonatkoztatva ugyan-
is másféle szempontok sokkal lényegesebbek. 
Tényként kezelhetjük, hogy az épület urbanisz-
tikai jelentősége elvitathatatlan. Véleményem 
szerint a most létrejött térfalnak fontos szere-
pe van abban, hogy ez a jelentős városi közle-
kedési csomópont ne pusztán mérnöki alakzat 
legyen a jövőben. A Groupama Arénával (Streit 
Ágnes, 2013-2014), a népligeti Autóbusz-pálya-
udvarral (Lázár Antal, 2001-2002) Hőnich-
Cságoly-Szabó Népliget Center irodaházával 
(2006-2010), illetve a jövőben várható további 
beépítésekkel a Könyves Kálmán körút Dunáig 
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A Tel ekom és  a T-Sys te m s közös , 
új  s zékhá z a

kifutó szakasza egyre inkább valódi urbanisz-
tikai egységgé formálódik. Léptékváltás, minő-
ségi ugrás zajlik éppen, aminek alaphangját 
a Telekom Székház határozza meg. Fontos hatá-
sa lesz a Népliget tervezett rehabilitációjára, 
illetve az egész Hungária-gyűrű fejlődésére.                  
Visszatérve a kritika alapgondolatához: korunk-
ban a kortárs építészeti modernizmus gyakran 
használ fel és fogalmaz újra mérnöki vagy mate-
matika metaforákat. Olyan absztrakt képleteket 
vetít az építészetre, amelyek egyedi gondolati 
karaktert képesek adni egy-egy háznak, vagy-
is szinte minden jelentősebb épület újabb feje-
zetet ír az építőművészet nagykönyvébe. Meg-
szűntek a normatív stílusok, nagy narratívák, 
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Finom szögtörések bontják 
három részere a házat.

A belső nyitott/átriumos 
terek izgalmas alaprajzi 
kontúrja a helyszínrajzon 
(bal oldali rajz) és drónfotón. 

A KISEBB 
GESZTUSOK ÉRTÉKE 

HIHETETLENÜL 
FELÉRTÉKELŐDIK

helyüket az egyedi metaforák vették át: a Tele-
kom Székház esetében a végtelen és a pont-
szerű közé „kifeszülő” fraktálmodell áll a ház 
építészete mögött. Az építész tervezőktől tud-
ható, hogy a ház tömegformálásában a Menger-
szivacs néven ismert fraktál játszik főszerepet. 
Ez a fraktál áttörtség és fedettség rekurzívan, 
egyfajta algoritmus szerint ismétlődő ritmu-
sát nyújtja, végeredményben átjárható terek sza-
bályos rendszerét hozva létre. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a matematikai szabályosság 
ugyan kitűnő alapanyaga egy építészeti meta-
forának, azonban nem képes valódi építészetté 
válni. Hiába is törekednénk annak az elvárásnak 
megfelelni, hogy a lehető legtöbb ponton áttört, 
oldott legyen egy geometriai forma, ha ezt a 
funkcionális, működési, il letve volumenigények 

gátolják. Ez a fraktálmodell termékeny meta-
forának alkalmas ugyan, de egy működő épü-
let megalkotásához túlságosan merev. 
Itt, ennél a pontnál érhető valójában tetten az 
alkotó építészek nagyszerűsége. Az építészek 
ugyanis megértették azt, hogy az épület méreté-
hez képest a kisebb gesztusok értéke hihetetle-
nül felértékelődik. Ezek a gesztusok értelmezik 
és tárják fel, adnak válaszokat valójában a lép-
tékből fakadó kihívásokra. Pontosabban szól-
va a tervezés során olyan beavatkozásokra van 
szükség, amik illeszkednek a tömeg alapkarak-
teréhez, de nem írják felül azt. Nem válnak üres 
rátétekké, és valódi építészeti értékkel bírnak. 
A ház így nyelvileg kétszólamúvá lesz, mert meg-
jelennek olyan kompozíciós elemek, amelyek 
az alapmetaforán és a funkcionális programon 



80 81

budapest budapest

‹ A rész-egész viszonyá-
nak játékára épülő 
kísérletezés eredménye 
lett az ún. Tiba 
betonburkolat kollekció, 
ami például a ház 
félpublikus terének 
falán látható. 

AZ ÉPÜLET URBANISZTIKAI JELENTŐSÉGE 
ELVITATHATATLAN
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    Az építész tervezők komoly 
kutató- majd tervezőmunkát 
végeztek, hogy a legjobb 
hangállapotokat állítsák elő 
az egész épületben.

túl a tömeget és léptéket oldani képesek, illet-
ve megfelelőek arra, hogy önmagukban is épí-
tészeti tetté, építészeti gondolattá váljanak. 
Nem kell ismernünk az alaprajzot, pusztán 
a megfelelő szögben kell látnunk az épület hosz-
szan futó, Könyves Kálmán körúti főhomlok-
zatát ahhoz, hogy észrevegyük az épület hár-
mas tagolását. Finom szögtörések bontják 
három részere a házat: egyaránt utalnak az 
épület belső világának gazdagabb differenci-
áira, illetve autonóm módon átírják a beépí-
tés vonalát, elléptetik a homlokzatot a zsúfolt 
autóforgalmú körút szélétől. Ezek a szögtöré-
sek ráadásul a különféle napállásokban, külön-
féle módon tükrözik, törik meg a fényt, így 
a napszakok váltakozása során a ház üvegfala-
inak síkjai változatos optikai képet mutatnak. 
Térformálást tekintve különösen erőteljes 
a főbejárati rész megfogalmazása. Ez a téri 
szakasz vezeti be az átriumot, majd a par-
kosított udvart. A főbejárat feletti, az Üllői 
úti felüljáró hídszerkezetének ellenpontja-
ként ható, huszonkét méter magasban kiemelt, 
az épület fő kontúrjából előre törő épület-
rész mérnöki értelemben is nagyon össze-
tett alakzat. Nemcsak a bejárati kapuk 

AZ ÁTRIUMOS 
FOGADÓTÉR LÉPTÉKE 

IS HUMANIZÁLT, 
BEFOGADHATÓ

›
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As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am As 

AZ IRODA-, 
KÖZÖSSÉGI ÉS 

KÖZLEKEDŐTEREK 
MÉRETE, LÉPTÉKE 
ELTÉR AZ ÉPÜLET 

NAGYSÁGÁBÓL 
VÉLELMEZHETŐ 

LÉPTÉKTŐL

«  A belső udvar részlete 
(bal oldali képünkön).

A külső membrán 
felsértése mintha az 
építész formáló szabadsá-
gát tükrözné vissza.

előtti agoraszerű tér dramatizálásában, illet-
ve a háttérben látható stadion sarkának lát-
tatásában van nagy szerepe, hanem ikoni-
kus formaként is értelmezhető. Ráadásul az 
előre törő épületrészben létrehozott irodate-
rek, illetve az azokban megjelenő indusztri-
ális kisugárzású acél tartószerkezeti elemek 
belsőépítészeti szempontból az irodaház építé-
szetének egyik csúcspontjaként foghatók fel. 
Itt jegyzem meg, hogy az épülettömb szerkesz-
tésének belső dinamikája miatt az iroda-, közös-
ségi és közlekedőterek mérete, léptéke eltér az 
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épület nagyságából vélelmezhető léptéktől. Sehol 
sem érződik az, hogy a külvilágtól elzárt, a ter-
mészetes fénytől távoli, nyomasztóan bezárt 
terekben, végeláthatatlan folyosókon, focipályá-
nyi open space irodákban járnánk, éppen ellen-
kezőleg: az épületben az irodatömb mérete szin-
te teljesen eltűnik. Nincsenek nyomasztó méretű 
teresedések, még a nagy belmagasságú, főbejárat 
utáni átriumos fogadótér léptéke is humanizált, 
befogadható. Az építészek ügyesen kikerülték azt 
az elavult koncepciót, amit nagyépületek kapcsán 
a „város a városban” - hatásként szokás leírni. 
Az épülettömb léptékének értelmezése tekin-
tetében a homlokzaton már-már lírai megol-
dást: az épületburkot felhasító, randomizáltnak 
tűnő, aranyozott bemetszéseket látunk. Akár-
ha fénysugarak törnének elő az épületből, vagy 
éppen ellenkezőleg, fénysugarak metszenének 
le, törnének ki egy-egy hasítékot a homlokzat-
ból. De ezeknek az arany felületeknek a kiosz-
tása, méretük, szögformáik vésőnyomoként is 
hathatnak a homlokzaton (az épülettömb mono-
litját megbontva az épület belső rétegében fény-
lő ércet találunk). Szinte szobrászat ez, mint-
ha a külső membrán felsértésével az építész 
formáló szabadságát tükrözné vissza, jelení-
tené meg. Gépies, funkcionális logika helyett 
ezek a bemetszések nem pusztán a homlokzatot 
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tagoló elemek, hanem valódi jelképként fogha-
tók fel. És ha ezt a jelképet tovább gazdagítom, 
akkor ezek a bemetszések egy irodaház való-
di értékét reprezentálják. A valódi érték ugyan-
is nem a falakban, hanem a falakon belül, az épü-
letben dolgozó munkatársakban van. Az arany 
szín ezt az értéket vetíti ki a homlokzatra.   
Kritikánk gondolati logikájába illeszkedve ezek 
az épület méretétől „elválasztható” beavatko-
zások, építészeti részletek azok, amelyek való-
jában megemelik a ház építészeti színvonalát. 
Jól működő irodaházat tervezni − bármilyen 
méretről legyen is szó − napjainkban szinte gye-
rekjáték. Rábízhatnánk egy okosabb algoritmu-
sú tervezőszoftverre és egy Excel-táblázatra. Épí-
tészetet teremteni, a mesterség teljes eszköztárát 
latba vetni annak érdekében, hogy valódi építé-
szetről beszélhessünk, már sokkal nagyobb kihí-
vás. Nagy számoknál mindig vannak nagyobb 
számok. Nagy szavaknál mindig vannak nagyobb 
szavak. Kulturális, urbanisztikai, városi értem-
ben időtálló értéket alkotni viszont gyakran 
beláthatatlanul nagy feladat. Éppen ezért, ha 
nem számokban, nagyságban, monumentalitás-
ban, az erő logikája mentén fogjuk fel a Tele-
kom Székház építészetét, hanem nyitott szem-
mel és nyitott elmével gondolunk rá, akkor 
rátalálunk az építészet valódi értékeire is.                                               


