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Sokáig úgy tűnt, a Kossuth tér 
sarkán elbontandó MTESZ-székház 
helyére egy mai jel kerülhet. 
Végül a 90 éves homlokzati terv 
valósult meg, ezzel jött létre 
a térfal egysége, e mögé pedig egy 
dinamikus irodaház épült. 

Kossuth térre az utókor valószí-
nűleg mint az Országház által uralt, nagyjá-
ból hasonló arculatú épületekkel körülvett, 
egységes térre gondol majd. Mindez azon-
ban egyfajta díszletet jelenthet csak, hiszen 
a Parlamentet körülvevő épületek változatos 
belső világot és históriákat rejtenek maguk-
ban. Nem kell azonban máris az utókorig 
előre ugrani, hiszen a szájhagyományban 
máris úgy terjedt el, hogy a tér dél-nyugati 
sarkán most átadott, Szabad Györgyről, 
a harmadik köztársaság első szabadon 
választott Országgyűlésének elnökéről elne-
vezett irodaházzal egy régebben megbom-
lott összhang, egység áll ismét helyre. Ez az 
egység azonban mind ez idáig csak tervraj-
zokon létezett, a Duna felé néző eleme sosem 
épült meg, így – a közhiedelemmel el lentét-
ben – meg sem tudott semmisülni, ilyen érte-
lemben rekonstrukcióról sem beszélhetünk.   

A
A tér bő két évszázados története a folyama-
tos változásról szólt. Az első, Hild János-féle 
rendezési terveken piac, valamint parcellá-
zások szerepeltek, majd helyette szemétte-
lep és kikötő valósult meg. A Tömő térnek 
elnevezett térségben évtizedekig kereske-
delem és hajózás zajlott, majd 1880-ban úgy 
rendelkeztek, hogy ide épüljön az Ország-
ház. 1885-ben indult meg a munka, s ugyan 
a Millennium évében pompás átadóünnep-
séget szerveztek, de a Steindl Imre tervez-
te épület csak 1904-ben készült el teljessé-
gében. Az Országház átadását azonban jóval 
megelőzte a keleti térfalat alkotó két meg-
határozó épület, a Hauszmann Alajos-féle 
Kúria és Bukovics Gyula Földművelésügyi 
Minisztérium-épülete, majd 1911-re az össz-
képhez a tér északi és déli szélére másik két 
pompás épület csatlakozott. Az egyre job-
ban beépülő, 1927-től Kossuth térnek ismert 
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 A Duna-parti homlokzatra 
nem született korabeli terv

»  A neobarokk külső egy teljesen 
mai belsőt rejt magában

területnek azonban még mindig égetően nyi-
tott maradt az északi és déli térfala, amire a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsa ugyanebben 
az évben egységes homlokzati tervet rendelt, 
amire Hültl Dezső adott egyfajta neobarokk 
választ. Míg az északi oldalon egyszerűbb 
volt a képet: a Magyar Állami Kőszénbá-
nyák Rt. tulajdonában levő hosszanti telekre 
Málnai Béla egyben tudta megépíteti a válla-
lat nyugdíjintézetét, a túloldalon már komp-
likáltabb helyzet ál lt elő. Itt már három, 
különböző tulajdonban levő telket kellett 
volna egységesen beépíteni, de első lépés-
ben csak a Nádor utcára néző sarokház épült 
meg Kollár József és Révész Sámuel elkép-
zelései szerint, még hagyományos szerkezet-
tel. Közel egy évtizeddel később, 1937-ben 
Hübner Tibor és Gyenes Lajos már a Bau-
hausba hajló terveivel és acélvázas szerkezet-
tel épült meg a középső elem, a Duna-par-
ti oldal beépítésének előkészítését azonban 
a II. világháború félbeszakította. A soká-
ig üresen álló telek alatt metróépítés kezdő-
dött, az állomás pedig közvetlen kijáratot 
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«  A korábban csak 
tervrajzon elképzelt 
egység most állt 
össze teljessé

›  A metróállomás 
kijárata a portálok-
kal azonosul

A tér bő két évszázados története a folyamatos változásról szólt. 
Az első, Hild János-féle rendezési terveken piac, valamint parcellázások 
szerepeltek, majd helyette szeméttelep és kikötő valósult meg.



110



111

kapott a térre, amit a Pintér Béla tervezte 
Műszaki és Természettudományi Egyesüle-
tek Szövetsége (MTESZ) székházába kompo-
náltak bele, ezzel komoly fejfájást hagyva az 
utókor tervezői számára.A függőleges sora-
ival az Országházra ref lektáló, 1973-ban 
átadott későmodern irodaház az aktív évei 
után az utolsó évtizedben már kihaltan kez-
dett az enyészeté válni. A Kossuth tér rend-
betételére kiírt 2012-es kormányrende-
let már számolt a sarokház felélesztésével, 

parlamenti kiszolgáló irodák kialakításá-
val, amelyre ötletpályázatot írtak ki. Ekkor 
még a meglévő szerkezetre, de a kapcsolódó 
épületekhez szorosan igazodó új homlokzat-
ban és belső térkialakításban gondolkoztak 
a kiírók. A sikertelen pályázat után Vadász 
Bence és munkatársai kaptak felkérést, hogy 
készítsenek különböző válaszokat ugyanerre 
a feladatra. Több ötlettel ál ltak elő, amelyek 
mind a Pintér-féle szerkezetet vették alapul, 
de a szomszédos házakkal egységes sziluettet 

alkottak, felvették azok vízszintes és füg-
gőleges ritmusát, mindezt pedig rizalittal 
kihangsúlyozva. A fejfájást leginkább a met-
róállomás felszíni csatlakozása, valamint 
a szomszédos és a MTESZ-ház eltérő ritmu-
sa adta. Ezt megoldandó készültek többhéjú 
homlokzattervek. Voltak klasszikus, 
a Parlamentre, mások a szomszédos ház bel-
ső kialakításának Bauhaus jegyeire utalóak, 
de akadtak egészen merész, mai megoldások, 
izgalmas tetőkialakításokkal. Ugyanakkor 

«  A belső terek ritmusát a 
különböző nyílásméretek 
határozzák meg

›  Műhelyből visszafogottan 
elegáns entrée: kapcsolódás az 
Országház épületéhez 
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‹  Az Országgyűlés udvara 
alá konferenciaterem került

    Tárgyaló az irodaház-
ban: belső tér a mai 
igények szerint 

Nettó szintterület: 8750 m2 

Tervezés: 2016-2017
Megvalósulás: 2017-2020 

Vezető tervező: VADÁSZ BENCE DLA 
– VADÁSZ ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZIRODA
Társtervező: DÉR I DÁNIEL
– ZED STUDIÓ
Belsőépítészet: ZIMAY BALÁZS 
– ZED STUDIO
Tájépítészet: KONTR A DÁNIEL 
– UR BAN CONCEPT KFT.
Generáltervezés: U VATERV
– VADÁSZ ÉS TÁRSAI KONZORCIUM
Beruházó: STEINDL IMR E PROGR AM 
NONPROFIT ZRT.
Generálkivitelező: MAR KET ÉPÍTŐ ZRT.

›
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megkezdődött a székház vizsgálata és kide-
rült, annak szerkezete olyan mértékben ero-
dálódott, hogy menthetetlen, teljes bontás 
szükséges. Így egy minden elemében új épü-
let tervezésére módosult a megbízás, majd 
a megrendelő részéről megszületett a dön-
tés, hogy porolják le a Hültl Dezső-féle hom-
lokzati terveket, s váljon teljessé a házsor. 
Vadász Bence és munkatársai így ismét egy 
új helyzetben találták magukat, számos ter-
vezési nehézséggel. Ez részben a már említett 
belekomponálandó metrókijáratból – a met-
róforgalom az építkezés idejére nem állha-
tott le – eredt, valamint abból, hogy a dunai 
oldalra Hültl már nem készített terveket, így 
a Nádor utcára néző, 1929-es oldalhomlok-
zat alapján kellett megkomponálni. Az ere-
deti terveket követő homlokzat-kialakítás-
ban játékosságra adott lehetőséget a későbbi 
elemként megjelent metrókijárat kiemelése, 

valamifajta mai körülrajzolása, ez végül a 
megvalósításból elmaradt. A ház leginkább a 
külső és belső közötti kontrasztra épít, 
a neobarokk homlokzat mögé egy dinami-
kus, világos irodaház került, amelynek cent-
rális pontja a két belső udvar. 
A belső tér ritmusát a rendszeresen visz-
szaköszönő három nyílásméret adja: az iro-
dák befelé néző ablakai, a közösségi terek 
nagyobb üvegfalai, valamint az udvar hát-
só homlokzatait képező zöldfalak, amely-
nek dobozai a belső udvar kialakításában 
is visszaköszönnek. Az alapvetően egysé-
ges kialakítású hat irodaszintet a közösségi 
terekben és a lépcsőházban megjelenő, eme-
letenként változó színezés teszi megkülön-
böztethetővé. A sarkokban a Parlamentre és 
a Dunára néző tárgyalókat, azok legtetején 
pedig panorámateraszt alakítottak ki. 
A projekt részeként épült meg az irodaházat 

az Országházzal összekötő felszín alatti 
alagút, amelynek belsőépítészeti megoldá-
sa pár f inom, derűs, animációs poént is rejt 
magában. Az Országházba csatlakozó alag-
út a korábbi műhelyek helyére érkezik, amely 
ezáltal szintén megújult, majd a 3. udvar 
alatt egy közepes méretű konferenciatermet 
is elhelyeztek, az északi udvar alatti, pár éve 
megépült hasonló létesítmény párjaként.
A maga korát hűen tükröző MTESZ - szék-
házból mementóként csak egy, a paraszti 
idil lt megformáló domborművel burkolt osz-
lopot mentettek át a nagyközönség számá-
ra is megnyíló vendéglátóhely terébe. Ezen 
kívül lényegében egy teljesen új ház szüle-
tett, amellyel a tér kétségtelenül egységes 
keretet kapott, de ugyanakkor elviselt volna 
egy ebből kiugró, karakterisztikusabb, mai 
lezárást is. Így a múlt és a jelen kapcsolata 
sokak számára rejtve marad. 

A MTESZ székházból mementóként csak egy, a paraszti 
idillt megformáló domborművel burkolt oszlopot mentettek 
át a nagyközönség számára is megnyíló vendéglátóhely terébe
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Hogy ne csak nézzük, 
de lássunk is!

INTERJÚ WACHSLER TAMÁSSAL, 

A SIP ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

Az Országgyűlés 2011 nyarán döntött a Kossuth tér átépítéséről, valamint 
az Országház tágabb környezetének megújításáról, és ezzel elindult a program, amely ma Steindl 

Imre nevét viseli. A Nemzet Főterének átadása és az ún. Wellisch palota rekonstrukciója után 
a déli térfal rehabilitációja kezdődött el, majd 2016-ban kormányrendelet határozott a teret övező 

valamennyi épület és a kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő felújításáról. A gyarapodó 
feladatok végrehajtására jött létre a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt., amely kiemelt 

állami projektcégként irányítja az előkészületeket és a beruházások lebonyolítását. Az egykori 
országgyűlési képviselőt, az építészmérnök Wachsler Tamást, a SIP Zrt. vezérigazgatóját faggattuk 

tapasztalatairól, aki kezdetek óta irányítja a részvénytársaságot. 
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INTERJÚ WACHSLER TAMÁSSAL, 

A SIP ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

A Steindl-program hatása nyilvánvalóan 
városképátalakító, korszakos jelentőségű. 
Számszakilag ez nég yzetméterben, forintban, 
szakember-szükségletben mit jelent?
 
Ilyen aggregált adataink nincsenek, hiszen 
immár lassan kilenc év alatt annyi projekt zaj-
lott, hogy nekem is nehéz összeszámolnom. Az 
első ütem még az Országgyűlés Hivatalán belül 
valósult meg, a továbbiakat pedig a Steindl 
Imre-program Nonprofit Zrt. intézi. Az első 
ütem tartalmazta a Kossuth tér 8 hektárnyi 
területének és az alsó rakpart Országház előtti 
szakaszának teljes, a vil lamospálya és jelentős 
közművek cseréjét is tartalmazó rekonstrukci-
óját, továbbá a látogatóközpont, a mélygarázs, 
az országházi kiál lítótér megépítését. Ennek az 
ütemnek a részét képezték a komoly kihívást 
jelentő szoborprojektek is: az Andrássy-szo-
borkompozíció, a Tisza-szoborkompozíció és 
a Horvay-féle Kossuth szoborkompozíció újra-
mintázása, a Rákóczi-szobor teljes bontással 
járó restaurálása, további szobrok 
(Károlyi Mihály, Kovács Béla, József Attila, 
a Kisfaludi Strobl-féle Kossuth, a Forradalom 
lángja) elbontása és új helyen való méltó fel-
ál lítása. Ezt az ütemet négy jelentős ál landó 
kiál lítás kialakítása zárta: az Országház törté-
netével foglalkozó bemutató az épület XVII-
es udvarában épített kortárs, utófeszített vas-
betonvázas üvegtetejű kiál lítótérben, a magyar 
alkotmányos fejlődést bemutató a látogató-
központban, valamint az 1956-os Kossuth 
Lajos téri sortűzre emlékező és a tér történe-
tét és az Országház hűtését-fűtését bemutató 

kiál lítás a két feltárt és erre a célra átalakított 
korabeli szel lőzőalagútban. A második ütem-
ben – az elsővel még párhuzamosan – valósult 
meg a Wellisch palota homlokzati és tetőidom-
rekonstrukciója. Ennek az ütemnek a része – 
bár később történt – a MTESZ-ház bontása 
és a Szabad György Irodaház felépítése a met-
róállomás felett, és az a projekt is, amelynek 
eredményeképpen visszakapta eredeti külse-
jét – miközben új funkciókat kapott – a Balassi 
Bálint utcai régi országházi bérház Tisza Lajos 
Irodaház néven. A program keretében épült át a 
Vértanúk tere a Nagy Imre-szobor áthelyezésé-
vel és ehhez a Jászai Mari tér részleges rekonst-
rukciójával, valamint a Vértanúk emlékműve 
újra felál lításával), közeledik a végéhez a Nem-
zeti Összetartozás Emlékhelye az Alkotmány 
utca torkolatában, zajlik az Agrárminisztéri-
um és a Kúria rekonstrukciójának tervezése. 
A kormány a program feladatául szabta a Kos-
suth téri társasházak homlokzatának felújítá-
sát és a Vértanúk terére néző régi MFB-székház 
teljes homlokzati tetőidom - rekonstrukció-
ját is. Mindösszesen sokezer négyzetméternyi 
fedett és 10 hektárt messze meghaladó fedetlen 
tér rekonstrukciója, becslésem szerint tízezer-
nél több ember munkájával, több tízmil liárdos 
költségvetéssel.

Milyen munkafolyamattal indul eg y műemlé-
ki helyreállítás? Hog yan kell előkészíteni eg y 
ilyen nag yszabú feladatot?
Első lépésbén elkészítjük a műemléki értéklel-
tárt, majd ennek alapján – különféle bonyo-
lult egyeztetési folyamatok közbeiktatásával 

– döntik el a szakemberek, mit érdemes 
helyreál l ítani az épületen. Ez a kiinduló-
pont. Itt kel l a szükséges egyensúlyt megte-
remteni a funkcionál is igények és a műem-
léki védettségből következő speciá l is 
szempontok között. 

Ez vonatkozik mind a külső, mind a belső 
helyreállításra?
Igen. Egy műemlék az egy műemlék: egy 
helyrajzi számon szerepel a műemléki nyil-
vántartásban, egységes engedélyezési eljá-
rás vonatkozik rá. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy egy műemlék épület minden egyes 
köve, nyílászárója, tetőcserepe in situ érték, 
helyben védendő. A műemléki értékleltárból 
az is szétszálazható, hogy egy adott épület-
ből mi az, amihez nem lehet hozzányúlni, és 
melyek azok az esetleg utólag hozzátoldott, 
-épített, rárakódott részek, amelyek nem 
annyira értékesek.

Jellemzően általában mennyi eredeti doku-
mentáció maradt meg a program által kezelt 
épületekből?
Többnyire nem sok. Az Országház esete kivé-
telesnek mondható, hiszen az eredeti tervek 
nagy része megmaradt, az Országház Terv-
tárában ezek rendelkezésre ál lnak, sőt, több 
tízezer oldal értékes információkat tartalma-
zó különféle bizottsági jegyzőkönyv is. De 
olyan esettel a saját praxisomban még nem 
találkoztam, hogy egy műemléki védettséget 
élvező épület valamennyi eredeti dokumentá-
ciója rendelkezésre ál lt volna. 
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A z A grárminisztériumról példáu l minimá-
l is mennyiség ű rajz , terv és dokumentáció 
maradt meg.

Ilyen esetben nem a meglévő állapotot kell 
hitelesnek tekinteni?
Nem feltétlenül. Egyrészt egy sor nagyon fon-
tos információ kinyerhető magából az épületből 
a felmérés, adott esetben roncsolásos vizsgá-
lat során is. A restaurátori vélemény is rengeteg 
olyan érdekességet tár fel – burkolatok, anyag-
használat, vakolatok, festékek és még sorolhat-
nám –, amelyből jó közelítéssel következtethet-
ni lehet az eredeti ál lapotokra. Aztán rengeteg 
információt lehet összebogarászni a régi fotók 
elemzésével is. Egy szó mint száz, még akkor 
sem tapogatózik sötétben a tervező, ha látszó-
lag csak levegőt markol a tervek hiányában. 
És egyáltalán! Mit értsünk eredeti ál lapoton? 
Az a védendő, helyreállítandó állapot, amely 
a ház átadása pil lanatát rögzíti? Mi van azok-
kal az elemekkel, amelyek az idő során kerül-
tek – maradandó értékeket hordozva – az épü-
letre. Vagy azokkal az elemekkel, amelyeket 

az emeleti díszteremre is, de nyilván fel sem 
vetődhet, hogy ezeknél a tereknél ne az eredeti 
ál lapot fenntartását és helyreállítását tűzzük ki 
célul. Ugyanakkor a hátsó, Vajkay utcára néző 
traktusban, a mélyföldszinti terekben akkor 
sem lenne feltétlenül szükséges helyreállíta-
ni az eredeti burkolatot, ha pontosan tudnánk, 
hogy ott milyen anyagokat használtak erede-
tileg. Az egyik fő nehézség tehát az egyensúly 
megtalálása. A másik, jel lemzően igen proble-
matikus elem a műtárgyak és az ingóságok fel-
kutatása és alkalmasint a visszaszerzése, vala-
mint az épületben történő elhelyezése. Hol van 
egy kép, egy bútor, amelyről bizonyosan tud-
juk, hogy itt és volt? Vissza lehet-e hozni? Visz-
sza kell-e hozni? A harmadik inkább technikai-
nak tűnő kérdés a plasztikai munkák,a szobrok 
helyreállítása. Az Agrárminisztérium – koráb-
ban Földművelési Minisztérium – homlokzatát 
nagyon sok szobrászati elem díszítette, amelye-
ket az épületről, egy meglehetősen korai idő-
szakban, a 20. század elején, levettek. 
A Klösz-féle felvételeken még látszanak. Az 
ilyen elemeknek a megmintázása és újra-elő-
ál lítása szokatlanul bonyolult feladatot jelent 
még akkor is, ha volt már lehetőségünk itt, 
a Kossuth téren rutint szerezni ebben.

A Kúria épületében az aula és a díszterem 
funkciója megmarad? Továbbra is nyitott köz-
tér marad? Látogatható lesz?
Szerintem ez nem kérdés, természetesen láto-
gatható marad. A Kúriával kapcsolatban jelen-
leg a legnagyobb fejtörést az okozza, hogy 
hogyan „sámfázzuk be” az épületbe a jelen-
tősen megnőtt bírói szervezetet, ezzel együtt 
fel sem vetődik, hogy az épület egyes kitünte-
tett tereit elzárjuk a közönség elől. De példá-
ul a tetőterében esetleg el lehet helyezni olyan 
funkciókat, amilyeneket ez az épület még 
sosem szolgált ki. A funkcióváltásra egyéb-
ként jó példa a Steindl Imre Programban létre-
jött két új országházi tér kialakítása. Az egyik 
az északi XVII-es udvarban az Országház-tör-
téneti kiál lítás tere, a másik a déli III-as udvar-
ban frissen kialakított előadóterem. Ezek soha-
sem léteztek, nyitott udvarok voltak. Azzal, 
hogy ezeket a sosem használt tereket lefed-
tük, új lehetőségek is születtek egy műemléki 
védettségű épületben.

Kezdetben csa k a Kossuth tér ker ü lt az iro-
da látókörébe. Most már a környező utcá k is 
célter ü letnek számítana k. Ter vezi k a további 
terjeszkedést?
Vannak elképzelések. Ahogy már említettem, 
a korábban a Kossuth Lajos téren állt szobrok-
nak új helyet kellett keresni Siófoktól az Olimpi-
ai parkon át az Orczy kertig. Ennyiben a program 
túlnyúlik a Kossuth téren és közvetlen környeze-
tén. Hogy milyen további programokba vágunk 
még bele, az függ egyrészt a kormánytól, más-
részt a cég felett tulajdonosi jogokat gyakor-
ló Országgyűlés Hivatalától. Sok minden áll elő-
készítés alatt. Annyi konkrétumot mindenesetre 
elmondhatok, hogy három fő irány is kirajzolódik 

Wachsler Tamás és Török András közös munkája 
A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll című 

kötet, amely 366 oldalon avatja be az olvasót 
Országház tervezésébe, építésébe, és jó pár eddig 

nem, vagy alig ismert régi képet is közöl. 
Önállóan jegyzi a TÉR-KÉPEK – A budapesti 

Kossuth Lajos tér újjáépítésének krónikája 
2012-2014 című, a saját fotóival illusztrált albumot. 

azért bontottak el, mert utólag derült csak fény 
a haszontalanságukra vagy a feleslegességük-
re? Nincsenek sablonok, minden egyes esetben 
mérlegelni kell, milyen ál lapot elérése a cél.

A munka melyik eleme bizonyul általában 
a legbonyolultabbnak?
Nem nagyon lehet ilyen sorrendet felál lítani. 
Például nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt 
a már említett jelenkori funkcionális igények 
– amelyeket gyakran szabványok és jogszabá-
lyok is alátámasztanak – és a műemléki védett-
ségből következő speciális szempontok között. 
Jelenleg a Kúria épületén dolgozunk, ennek 
tervezése zajlik. Ha teljes egészében az erede-
ti térstruktúrát akarnánk helyreállítani, akkor 
az épület alkalmatlan lenne a mai bírói szerve-
zeti struktúra befogadására. Mindemellett az 
épület olyan értékeket hordoz, amelyeket min-
den körülmények között meg kell őrizni, még 
akkor is, ha ez a gyakorlati használat lehetősé-
geit korlátozza. Mondok példát is. Az a Lotz-
freskóval díszített pazar aulát bizonyosan 
„használhatóbbá” lehetne tenni, ugyanez igaz 
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a további fejlesztéseket illetően, és nem is mind-
egyik érinti a Kossuth tér közvetlen környékét.

Eszerint nincs is tervezett zárása a programnak? 
Ezen nem gondolkodunk.

A műemléki rekonstrukciók esetében elég g ya-
kori, hog y a tervező keveri a modernet a hag yo-
mányossal. Nem volt igény Önben, hog y erő-
sebb kortárs nyomot hag yjon az épületeken?
Egyrészt nem tekintem úgy, hogy én hagytam 
volna nyomot bármin is. Az én feladatom az, 
hogy a döntéshozók és a megvalósítók (terve-
zők, kivitelezők) közötti kommunikációt bizto-
sítsam, döntéseket kezdeményezzek, illetve nyil-
ván magam is hozzak. Ahol ennek helye volt, ott 
kortárs elemek jöttek létre: ilyenek a korábban 
említett új terek az Országházban, a látogató-
központ, minden szempontból 21. századi a Sza-
bad György Irodaház belső kialakítása. Sőt, a 
Kossuth tér rekonstrukciója maga – a szobrok-
tól eltekintve – kifejezetten kortárs tájépítészeti 
gesztus volt. Nem kérdés, hogy az épülő Nemze-
ti Összetartozás Emlékhelye is ízig-vérig kortárs 
megoldás. A két, most tervezés alatt álló épület-
ben is lesznek ilyen részletek.

Ebben van személyes elköteleződés is?
Nyilván van valamennyi.

Melyik a szíve csücske?
Mindegyik. Mindegyikben benne vagyok, és 
mindig az éppen aktuális. Most épp a Nemzeti 
Összetartozás Emlékhelye. 

Számos építészirodával és kivitelezővel dolgoz-
tak eg yütt. Milyen tapasztalatokat szerzett 
a hazai szakemberekről, cégekről?
A hazai szakemberekkel az a legnagyobb prob-
léma, hogy kevesen vannak. A szakemberhi-
ány a legutóbbi évek meghatározó tapasztalata. 
Olyan mértékben felpörgött 
az építőipar, hogy úgy tapasztalom, mindenki 
minimum három helyen dolgozik, és így nehéz 
azt elérni, hogy ez az ál lapot ne menjen a minő-
ség rovására. Úgy hiszem, hogy eddig sikerült 
ezt a problémát kiküszöbölnünk, bár időnként 
csak jelentős konf liktusok árán. Összességében 
a magyar szakemberek a szó pozitív értelmében 
mindenre képesek.

Melyik projekt áll a szívéhez a legközelebb?
Nem volt olyan feladat a Steindl-programban, 

amelyet ne imádtam volna. Van persze egy sajá-
tos dinamikája ezeknek a feladatoknak. Ami-
kor elkészülünk, először csak azt látom, mit 
kellett volna másképp, jobban, alaposabban csi-
nálni. Amit persze rajtam kívül nem nagyon 
tenne szóvá senki. Azután lassan újra beleszere-
tek minden egyes elembe.

Mit és hol csinált volna másképp?
Maradjon ez az én titkom. De ezek inkább csak 
apróságok: anyaghasználat, felületkezelés, effé-
lék. De összeségében elégedett vagyok.

Túl a szimbolikus üzeneteken, mit kap a jelen és 
a jövő városlakója, látogatója a Steindl-programtól?
Erre a legautentikusabb válasz a következő 
statisztikai adat lehet. Bár a tervezett ország-
házi látogatóközpont-kapacitást jelentősen 
a korábbi látogatószám fölé lőttük be, és a 
kivitelezés során ismét emeltünk ezen a szá-
mon, végül kiderült, hogy még ez is kevés lett. 
A végeredmény a legoptimistább elképzelés-
nél is sokkal népszerűbb. Hogy mit ad a város-
nak a Steindl Imre Program? Egy ékkőnek – 
az Országháznak – ad olyan foglalatot, amely 
kiemeli annak szépségét.

A Szabad György Irodaház 
nagyobbik belső udvarának idővel 
két fala is bezöldül majd
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Unikális feladat 
az ország főterén

INTERJÚ A MARKET ÉPÍTŐ ZRT. MUNKATÁRSAIVAL, 

VESZELÁK PÉTERREL ÉS TÓTH GÁBORRAL 

A Szabad György Irodaház kivitelezése még a Market Építő Zrt. sok jelentős épületen 
tapasztalatot szerző szakemberének is különleges kihívást jelentett, méghozzá több 
szempontból: a modern irodaház elé egy historizáló homlokzatot kellett felépíteni mai 
technológiával és szaktudással, egy országos jelentőségű helyszínen, ráadásul a metrólejárattal 
szoros kapcsolatban. A részletekről Veszelák Péter műszaki igazgatót és Tóth Gábort, 
a projekt műszaki előkészítőjét kérdeztük. 
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Az a mesterségbeli tudás, ami egy kőművesnek 
vagy egy kőfaragónak a 20. század első felében 
– amikor Hültl Dezső az épület homlokzatát 
megtervezte – még megvolt, a II. világhábo-
rú után eltűnt az építőiparból. Hogyan tud-
ták a mai körülmények között megvalósítani 
ezeket a terveket? 
V. P.: Ez egy nagy kihívás volt a számunkra. Bár 
a Marketnek komoly tapasztalata van a régi, 
műemléki épületek terén, mint például a Hotel 
Moments az Andrássy úton vagy a Párisi Udvar, 
itt most nem felújítani kellett egy historizáló 
homlokzatot, hanem egy teljesen új szerkezet-
ként megépíteni, így ez egy unikális feladat 
volt. Ráadásul közvetlenül a már 
meglévő Hültl-homlokzat mellett 
kellett ezt megoldani, annak mérete-
it és formáit tökéletesen rekonstru-
álva. A homlokzat döntő része süttői 
kemény mészkőből készült, azok a 
részek pedig műkőből, amelyek 
a szomszédos épületen is ebből van-
nak. Ma már valóban nagyon kevés 
olyan szakember van, aki ezekhez az 
anyagokhoz, szerkezetekhez ért. A 
kőfaragó munkákban a Reneszánsz 
Zrt. volt az alvállalkozónk, a műkő 
szerkezeteknél pedig az Ornamenti-
ka Kft., az országban jelenleg náluk 
vannak olyan mesterek, nem túl 
nagy számban, akik ilyen munká-
kat el tudnak végezni. 

T.G.: Természetesen nem követhet-
tük száz százalékban a 20. század 
eleji, hagyományos építéstechnikát, 
az építőipar azóta teljesen átala-
kult, itt a tartószerkezet nem tégla-, 
hanem vasbeton fal. A teljes falszer-
kezetnek a mai követelményeknek 
kell megfelelnie, a historizáló kőbur-
kolat alatt egy modern, átszellőzte-
tett szerkezet van, amelynek szige-
telési és rögzítéstechnikai kérdései 
rendkívül komoly szakmai kihí-
vást jelentettek nekünk és a szak-
vállalkozóknak is. Statikai szempontok miatt 
a kváderkövek könnyített kivitelben, üregesen 
készültek. Az oszlopok tartószerkezetét ere-
detileg egy vasbeton gyűrű adta volna, azon-
ban a Market-csoporthoz tartozó Moratus Kft.-
vel együttműködve végül is arra a megoldásra 
jutottunk, hogy ehelyett egy utófeszített szer-
kezetet alakítunk ki, a mészkő körgyűrűket 
összefeszítő rudakkal. Ahogy ebből a példából 
is kiderül, itt nem lehetett rutinból dolgozni, 
hanem végig sok gondolkodásra, kísérletezés-
re, kreativitásra volt szükség. 

Az épület helyszíne, a Kossuth tér is kivéte-
les: az ország főtere. Itt, gondolom, még a 

szokásosnál is sokkal feszesebb organizáció-
ra volt szükség. 
V.P.: Így van, nagyon oda kellett f igyelni, hogy 
csak a legminimálisabb felfordulást okozzuk. 
Az organizációs tér igen szűkös volt, rendkí-
vül fegyelmezetten kel lett dolgozni, folyama-
tos zaj- és por-monitoring mellett. Figyelem-
be kel lett vennünk az olyan eseti igényeket is, 
mint a diplomáciai látogatások. Az irodaház-
ból az Országházba vezető alagúttal összefüg-
gésben a Parlamenten belül is folytak mun-
kák, ezek az épület történelmi jelentősége és 
a biztonsági szempontok miatt is még nagyobb 
f igyelmet igényeltek. 

előregyártott keretelemeket alkalmaztunk az 
alagút adott szakaszán. 

A historizáló homlokzat mögött viszont eg y 
modern irodaház van.
T. G.: Az irodaház a legigényesebb anyag-
használattal és a legkorszerűbb megoldások-
kal épült. hogy csak egy példát említsek: kis-
hőmérsékletű mennyezetfűtéssel és -hűtéssel, 
amelynek a volumene és az egységesített vezér-
lése egyedi jel legű és speciális feladatot jelen-
tett a szakvállalkozóknak is. Vagy ugyancsak 
említhetném az automata öntözőberendezé-
sekkel el látott zöldtetőket és zöldfalakat is. 

Az épület közvetlen kapcsolata 
a metróval bizonyára szintén oko-
zott nehézségeket.
V.P.: A metró bejárati csarnokának 
födémén a komplett rétegrendet fel 
kel lett újítani, a vasbeton lemezig 
mindent visszabontottunk. A napi 
utasforgalom biztonsága érdekében 
egy belső védőtetőt építettünk ki, 
és így sikerült is a majdnem folya-
matos működést biztosítani, csu-
pán két- hónapos üzemszünetre 
volt szükség. Magát a metró bejá-
rati csarnokát is felújítottuk.

Személyesen hog yan élték meg azt 
a munkát, milyen szerepet játszott 
a szakmai pályafutásukban?
V.P.: Egy nagyon bonyolult, sok 
szakágra kiterjedő feladat volt , 
amit, úgy érzem, hogy kompromisz-
szummentesen sikerült megolda-
ni, így jó szakmai lelkiismerettel 
zárhatjuk a projektet. Rendkívül 
intenzív munkát kel lett folytat-
ni, ráadásul egy olyan időszakban, 
amikor az építőipar munkaerőhely-
zete nem volt éppen a csúcson. Örü-
lök, hogy ezzel az épülettel zár-
hattam a szakmai pályafutásomat, 
ugyanis nemrég nyugdíjba vonul-

tam. Mindenképpen meg kel l köszönnöm az 
összes kollégám munkáját is, azokét is, akik az 
irányításban vettek részt, és azokét is, akik a 
konkrét szakmunkákat végezték, csúcsidőben 
több mint 200 ember dolgozott az épületen. 

T. G. Számomra a szakmai pályafutásom meg-
határozó szakasza volt ez az építkezés, annál 
is inkább, mert a Parlament a kedvenc épüle-
tem, így büszke vagyok arra, hogy részt vehet-
tem ebben a munkában, én is hozzátehettem 
valamit. És ezt az érzést csak fokozta, ami-
kor az irodaháznak az ál lványzat mögül las-
san előbújó homlokzatához a járókelők is gra-
tuláltak nekünk. 

T.G. A Parlament épületében létrejött új terek 
nagyon attraktívak. Az eredeti, megtisztított 
téglafalakat és -boltozatokat, a f lóderezéssel 
felújított nyílászárókat modern belsőépítészet, 
világítástechnika és épületgépészet egészíti ki. 
Az sajnos nem volt elkerülhető, hogy a nemrég 
kialakított Kossuth térhez is hozzányúljunk: 
az alagút nyíltárkos módszerrel épült, amely-
nek következtében bontási, kitermelési, átala-
kítási, majd helyreál l ítási munkákat kel lett 
végeznünk. A vil lamos közlekedés korlátozá-
sa is elkerülhetetlen volt, de ezt az időszakot 
igyekeztünk a lehető legrövidebbre leszoríta-
ni, így csak egyetlen hónap volt, amíg nem járt 
a vil lamos. Ezt azzal sikerült elérnünk, hogy 
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A mészkőhomlokzat innovatív megközelítése, avagy fókuszban a 
kikönnyített kőtechnológia előnyei

Az Országház épülete mellett, a Kossuth téri metró kijáró feletti 
1972-ben épült MTESZ székház felett eljárt az idő. A helyére 
épülő Országgyűlési Hivatal irodaházára az 1928-as tervek és a 
szomszédos épület szerinti kőburkolat került. A metró kijáró feletti 
vasbeton szerkezet korlátozott teherbírása miatt hagyományosan 
tömbkőből épült falazott homlokzat megépítése nem jöhetett szóba. 
Statikusok meghatározták a homlokzatburkolat lehetséges összsúlyát, 
mely szerint a tömbkő homlokzat súlyát több mint a felére kell 
csökkenteni, úgy hogy a hőszigetelt vasbeton falra rögzített hátul 
kikönnyített tömbkő hatású kövek visszaadják a tér egykori hangulatát.

Nagy kihívást jelentett mind a tervezők, mind a kivitelezők számára 
az általánosságban 8-10 cm falvastagságúra visszafaragott 
tömbkövek rozsdamentes egyedi konzolokkal, kapcsokkal 
történő rögzítése az átszellőztetett homlokzatburkolatra. A 
gyártmány tervezés során mindig szem előtt kellett tartani, a 
statikusok által meghatározott homlokzati összsúlyt, �gyelembe 
véve az épületszerkezeti tervezők legújabb szabályozásoknak 
is megfelelő hőszigetelési, víz-, lég és párazárási elvárásait. Az oszlopok eredeti tervek szerint vasbetonszerkezetre kapcsolt 

dongaburkolatú megoldással készültek volna, így a szomszédos 
épülettől eltérően függőleges fugák csökkentenék az összképet. A 
statikus tervezők a földrengés elleni EUROCOD számítások alapján 
kezdetben ragaszkodtak a vasbeton maghoz. Az oszlopgyűrűk 
falhoz való visszakötését nem tartották elegendőnek, ezért 
javasoltuk a Nemzeti Színház két egyedülálló oszlopainál már 
jól bevált összefeszítés lehetőségét, melyet azzal a feltétellel 
fogadtak el, ha minden egyes tömbkövet röntgen vizsgálattal 
ellenőrzünk beépítés ellőtt, a rejtett repedések elkerülése érdekében.

A főpárkány többszázkilós köveinek rögzítésére minta szerkezetet 
építettünk, mely alapján erősíteni kellett, az ugyan teherbíró, de több 
millimétert lehajló háttérszerkezeten. A tervezett háttérszerkezet 
tervezésénél fontos szempont volt, hogy a vasbeton szerkezet szabványos 
tűrése miatti néhány centiméteres pontatlanságok kiküszöbölhetőek 
legyenek, az acélszerkezet hőmozgása ne okozzon a kőben káros 
feszültséget és az épületdilatációnál a két szerkezet külön mozoghasson.

A homlokzatburkolatnak az új tűzvédelmi előírásoknak is meg 
kellett felelnie. Az ablakok körüli átszellőztetés lezárásával 
lehetett a katasztrófavédelemnek is megnyugtató megoldást 
adni. Organizáció tanulságai is kiemelkedően fontosak, hiszen 
az elenyésző 3 cm-es lapburkolatot leszámítva, minden kőelemet 
daruval kellett megemelni, mivel a könnyítések ellenére is száz 
kilogramm feletti kőelemeket mozgattunk a beépítés során.

Az állványzat lebontása után az eredeti terv szerinti homlokzati 
kép ellenzői elcsendesültek, az elénk táruló kép magáért beszél.

Kamondy Tibor
Reneszánsz Zrt. főmérnöke
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Az Országház épülete mellett, a Kossuth téri metró kijáró feletti 
1972-ben épült MTESZ székház felett eljárt az idő. A helyére 
épülő Országgyűlési Hivatal irodaházára az 1928-as tervek és a 
szomszédos épület szerinti kőburkolat került. A metró kijáró feletti 
vasbeton szerkezet korlátozott teherbírása miatt hagyományosan 
tömbkőből épült falazott homlokzat megépítése nem jöhetett szóba. 
Statikusok meghatározták a homlokzatburkolat lehetséges összsúlyát, 
mely szerint a tömbkő homlokzat súlyát több mint a felére kell 
csökkenteni, úgy hogy a hőszigetelt vasbeton falra rögzített hátul 
kikönnyített tömbkő hatású kövek visszaadják a tér egykori hangulatát.

Nagy kihívást jelentett mind a tervezők, mind a kivitelezők számára 
az általánosságban 8-10 cm falvastagságúra visszafaragott 
tömbkövek rozsdamentes egyedi konzolokkal, kapcsokkal 
történő rögzítése az átszellőztetett homlokzatburkolatra. A 
gyártmány tervezés során mindig szem előtt kellett tartani, a 
statikusok által meghatározott homlokzati összsúlyt, �gyelembe 
véve az épületszerkezeti tervezők legújabb szabályozásoknak 
is megfelelő hőszigetelési, víz-, lég és párazárási elvárásait. Az oszlopok eredeti tervek szerint vasbetonszerkezetre kapcsolt 

dongaburkolatú megoldással készültek volna, így a szomszédos 
épülettől eltérően függőleges fugák csökkentenék az összképet. A 
statikus tervezők a földrengés elleni EUROCOD számítások alapján 
kezdetben ragaszkodtak a vasbeton maghoz. Az oszlopgyűrűk 
falhoz való visszakötését nem tartották elegendőnek, ezért 
javasoltuk a Nemzeti Színház két egyedülálló oszlopainál már 
jól bevált összefeszítés lehetőségét, melyet azzal a feltétellel 
fogadtak el, ha minden egyes tömbkövet röntgen vizsgálattal 
ellenőrzünk beépítés ellőtt, a rejtett repedések elkerülése érdekében.

A főpárkány többszázkilós köveinek rögzítésére minta szerkezetet 
építettünk, mely alapján erősíteni kellett, az ugyan teherbíró, de több 
millimétert lehajló háttérszerkezeten. A tervezett háttérszerkezet 
tervezésénél fontos szempont volt, hogy a vasbeton szerkezet szabványos 
tűrése miatti néhány centiméteres pontatlanságok kiküszöbölhetőek 
legyenek, az acélszerkezet hőmozgása ne okozzon a kőben káros 
feszültséget és az épületdilatációnál a két szerkezet külön mozoghasson.

A homlokzatburkolatnak az új tűzvédelmi előírásoknak is meg 
kellett felelnie. Az ablakok körüli átszellőztetés lezárásával 
lehetett a katasztrófavédelemnek is megnyugtató megoldást 
adni. Organizáció tanulságai is kiemelkedően fontosak, hiszen 
az elenyésző 3 cm-es lapburkolatot leszámítva, minden kőelemet 
daruval kellett megemelni, mivel a könnyítések ellenére is száz 
kilogramm feletti kőelemeket mozgattunk a beépítés során.

Az állványzat lebontása után az eredeti terv szerinti homlokzati 
kép ellenzői elcsendesültek, az elénk táruló kép magáért beszél.

Kamondy Tibor
Reneszánsz Zrt. főmérnöke
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budapest@hella.info
www.hella.info

Árnyékolás a hangulatomnak megfelelően. 
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Nordikal Tervező és Szolgáltató Kft. 
Alumínium nyílászárók, függyönfalak 
tervezése, gyártása, kivitelezése 
1117 Budapest, Alíz utca 1. B/fsz.
Web: www.nordikal.hu
E-mail: iroda@nordikal.hu
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HŰTÉSSEL A ELLEN
Vizes hűtésű tűzgátló függönyök 

Termék Osztály 

Fix füstkötény

Coolfire - Smoke DA-FIX D180, DH30 

Automata - Leereszkedő füstkötény

Coolfire - Smoke DHA DH180, Sa 

Coolfire - Smoke DA D180, Sa 

Coolfire - Smoke Z harmonika D120, DH120, Sa 

Coolfire - Smoke EV menekülő D 180, Sa 

Automata - Horizontális füskötény

Coolfire - Smoke H D120, DH120, Sa 

Termék Osztály 

Automata - Leereszkedő tűzgátló függöny

Coolfire - Fire E E180, Sa 

Coolfire - Fire EW E180, EW180, Sa 

Coolfire - SuperFire EI EI180, Sa 

Coolfire - Fire Z (harmónika körülzárás) E120, EW20 

Coolfire - SuperFire Z EI EI120 

Automata - Horizontális tűzgátló függöny

Coolfire - Fire H E120, EW60, Sa

Megtisztelő feladat egy műemléki épület 
tűzvédelmét biztosítani, egyesítve a modern 
technológiát múltunk építészeti megoldásaival! 
A Szabad György Irodaház tűzszakaszain a 
Coolfire Kft. installálta a Coolfire-Superfire EI 
vizes hűtésű függönyeit, mely egy új innováció, 
teret ad az építészeti elképzeléseknek,  nagyobb, 
szabad nyílásokat biztosít az eddig piacon 
lévő lehetőségekhez képest, kis helyigényű, 
könnyen elrejthető, filigrán szerkezet.

Alkalmazkodva az épülethez, falra 
szerelt, i l letve burkolatba  rejtett 
megoldásokat alkalmaztunk!  A termék 
kiemelkedő jellemzője a 3,8 liter/m2/
perc hűtési vízigény védett oldalanként!

A fenti érték kategóriájában kiemelkedő, 
alacsony vízigényével költséghatékony 
megoldást biztosít, elkerülve a drága 
gépészeti berendezések alkalmazását, 
mint például a víznyomásfokozók stb.

A Coolfire függönyök elektromos 
működésűek, tűz esetén gravitációs zárással!

Coolfire Kft.
1097 Budapest, Illatos út 13.

Tel.: 36-20-283-9404
Email: info@coolfirte.hu

www.coolfire.hu

Coolfire-Superfire EI vizes hűtésű függönyök esztétikusan integrálva a környezetükben

FÜSTGÁTLÓ AUTOMATA FÜGGÖNYÖK, FÜSTKÖTÉNYEK TŰZGÁTLÓ ÉS FÜSTGÁTLÓ FÜGGÖNYÖK

TERMÉKEINK:
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TARTÓS NÖVEKEDÉS BIZTOS ALAPOKON
A Galonics és Ivanics Kft. a Nemzet Főterének felújításán dolgozott

Minden vállalkozás életében jelentős alkalom, amikor olyan projekben 
vehet részt, mint a Szabad György Irodaház felépítése a Nemzet Főterén, 
a Kossuth Lajos téren. Különösen igaz ez a 2012-ben alapított, és azóta 
töretlenül, lendületesen fejlődő cégre. Az esztergomi székhelyű Galonics 
és Ivanics Kft. büszke a többéves gyakorlattal bíró szakembergárdájára, 
amely a bonyolultabb építészeti álmok megvalósításában is 
partner tud lenni. A tartósan reklamációmentes teljesítések 
eredményeképpen a cég már milliárdos nagyságrendű szerződések 
birtokában áll helyt az egyre komolyabb volumenű projektekben.

Partnereik névsora mára igazán impozánssá bővült: Market, Strabag, 
WHB, CTP, Takenaka, HB Reavis, GSE.

Referenciáik:
Bosch (Budapest): szárazépítés, CEU (Budapest): szárazépítés; NISSIN 
gyár (Kecskemét): szárazépítés, festés; General Electric (Veresegyház): 
szárazépítés, festés; SPITZ Villa (Budapest, Andrássy út): szárazépítés; 
DANA gyártócsarnok (Győr): szárazépítés, festés, hideg-meleg burkolás, 
belső ajtók; Autóneum (Komárom): szárazépítés, festés, hideg-meleg 
burkolás, belső ajtók; Goodmann csarnok (Üllő): szárazépítés, festés; 
Szabad György Irodaház (Budapest, Kossuth tér): szárazépítés; Duna 
Terasz Prémium lakások (Budapest): szárazépítés, hidegburkolás.

A Galonics és Ivanics Kft. hitvallása egyszerű: 
A szervezettség meghozza gyümölcsét! Talán ennek is 
köszönhető, hogy egyre többen akarnak a cég munkavállalói 
lenni – és ez roppant ritka hír a mai szakemberínséges időkben. 

Galonics & Ivanics Kft
2500 Esztergom, Lőrinc utca 3. 1.em 1.ajtó

MAGYAR BÚTORTERVEZŐK
STOCKHOLMBAN

A MOME Formatervező Tanszéke másodszor vett részt 
a világ egyik legnagyobb bútorkiállításán, a Stock-
holm Furniture and Light Fairen. Az ötnapos rendezvény 
három nagyobb részből áll, melyek közül a Greenhouse 
szekcióban mutatkoznak be a legfrissebb fiatal terve-
zők és a legkreatívabb designiskolák. Itt kapott helyet 
a MOME Forma standja, ahol 11 végzős és frissen vég-
zett hallgató bútor- és lámpaprototípusa került bemu-
tatásra, köztük 3D-nyomtatott szék, személyre szabott 
asztalok, pihenő- és tárolóbútorok, valamint új innova-
tív tervezési megoldásokat felsorakoztató világítótes-
tek. Az egyetemi hallgatók hazai és nemzetközi látható-
ságának növelését a Design Intézet tanszékei első számú 
célkitűzésüknek tartják, ezért egyre több lehetőséget és 
felületet biztosítanak a diákok külföldi bemutatkozására. 
A tanszék Bútortervezés Programja keretében létrejött 
munkákat a kísérletezéssel elért új szerkezeti megoldá-
sok, izgalmas formaalakítás, és meglepő anyagtársítá-
sok jellemzik. A tervezési feladatok fókuszában 
a műhely-centrikus tervezés, és a hagyományos techni-
kák újraértelmezése áll. A leendő bútortervezők folya-
matos modellezések révén minden projekt végén eljut-
nak a prototípus és műszaki tervek elkészítéséig.

TELJES CIKK ITT   » 

WWW.OCTOGON.HU 
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Ghost, just light.  
The Ghost line represents a revolution in the way of 
conceiving outdoor lighting. It works by “subtraction” 
rather than “addition”: no visible lighting fixture 
is added to the building’s structure, but on the 
contrary  it consists in a void filled with light.  
Marc Sadler, the prestigious designer who signed this 
innovative range of products, describes its essence:

Product
video guide

Design Marc Sadler

Be light Kft. 
H-1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146 
www.belight.hu

“The light blade comes from the concrete. When 
it’s off, it disappears. No artifice, just a cut in 
the concrete with brutal and magic inspiration: 
actually a technical prodigy, directly casted into 
the concrete, the product of a sophisticated and 
invisible genius to fuse architecture and light in a 
natural way”. 
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