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Árgus 
szemekkel figyel

Február közepe, 2020, Graz: a görög 
mitológia százszemű óriásáról, 
Argoszról elnevezett apartmanház 
átadása talán az utolsó jelentős nagy 
társasági esemény volt a koronavírus-
járvány miatti tilalmak előtt. Egy 
időben elnyújtott, csodálom-megvetem 
beruházás története következik. 
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raz volt 2003-ban Európa Kulturá-
lis Fővárosa. Az eg y éven át tartó rendezvényso-
rozatra készült el a barokk, neobarokk házaktól 
ékes város meglepő küllemű, kortárs művésze-
ti kiál lítási csarnoka, a Peter Cook és Colin 
Fournier tervezte Kunsthaus. „Barátságos ide-
gen”, mondják róla azóta is, és valóban, a Mura 
partján ál ló (fekvő vag y inkább a partra dobott/
partra vetett) kékes-békés szörny az eltelt évek 
alatt úg y-ahog y otthonra lelt a folyó mellett, ám 
még ma is eg y különc, látványos bohózat sok gra-
zi szemében. Befogadását tekintve kicsit köny-
nyebb helyzetben volt Vito Acconci szintén az 
EKF-re elkészült kávézója, a Murinsel, hiszen az 
kicsiny üvegkag yló szigetet alkot a Murán, tehát 

G
nem beépült a történeti házak közé. Telnek-múlnak 
az évek és újabb mélyreható változás történik Graz-
ban: elkészül az Argos apartmanház, érkezését a 
WEGRAZ nevű fejlesztő prospektusaiban, egyértel-
mű utalásként a Kunsthausra, „újabb barátságos ide-
gen ért földet” főcím alatt ünnepeli meg. De tényleg 
osztatlan az öröm?

Kicsit visszatérek még 2003-ra, mert a grazi 
lokálpatrióták különféle csoportjainak apróbb bosz-
szúságot is hozott ez az év. Graz óvárosában, a városi 
parkhoz közel fekvő Burggasse és az Einspinner 
gasse találkozásában állt a Kommod-Haus nevű 
háromszintes épület (fszt. + 2 emelet). 1785-ben 
épült, de a 19. század első felében nyerte el egyenle-
tes ritmusú, lényegében díszítetlen homlokzatát. 

» Pár hónapja már 
ez a kép fogadja a 
Burggassén vagy a 
Einspinner gassén 
ideérkezőket  

Az itt-ott olvasha-
tó beszámolók 
alapján az utolsó 
két emelet 3D-s 
elemeinek legyár-
tása és helyszíni 
szerelése komoly 
szakmai kihívás 
lehetett 

Zaha Hadid sajátos, hajlékony 

formái megmutatkoztak a 

tömb sarokpontjának és a 2-6. 

emeleti ablaknyílásainak ívein
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   A fix üvegfelületeken 
belül nyitható részeket, 
„pupillákat” alakítottak ki 

A Burggasse-i oldalon nég y, az Einspinner felé 
hattengelyes épület a második világháborúban 
megsérült, 1955-ben ál lították helyre, de alapve-
tően megőrizte 19. század közepi építészeti jel-
legét, a háború után pedig műemléki védettsé-
get kapott. Épületként a Kommod-Haus hírét a 
földszintjén működő, időről időre változó ven-
déglátóhelyek teremtették meg, de várostörténe-
ti jelentősége szintén van a helyszínnek. Ug yan-
is 1590 és nag yjából 1620 között II. Károly 
főherceg („Stájer Károly”) kocsiháza és istál-
lói működtek a későbbi Kommod-Haus telkén, 
és azt is megemlítik a várostörténeti írásokban, 
hog y az istál lóépületekben a 18. század folya-
mán színház üzemelt. Sommázva elmondha-
tó, hog y sok grazinak ez a sarok nem csupán eg y 
városi pont, hanem mentális térképén eg y kitün-
tetett óvárosi helyszín. Azaz csak volt, mert az 
EKF idején a ház a W EGR AZ birtokába került, 
az ingatlanfejlesztői csoport pedig még abban az 

évben (hiába a műemléki védettség) lebontotta 
a Kommod-Haus-t, 2004-ben nemzetközi építé-
szeti pályázatot írt ki városi apartmanház terve-
zésére, és még abban az évben nyertest hirde-
tett: Zaha Hadidot és irodáját. Csupasz házhely; 
rag yogó nemzetközi építész 21. századi ígérete; a 
város identitásának fokozatos elvesztése el len ti l-
takozó polgári mozgalom; hosszan tartó pereske-
dés; lokálpatrióták építészeti mentőötletei; 
a 2008-2009-es válság. Ezekkel telt el tíz év, mire 
nevet kapott a projekt, a ház (Argos), és elkezd-
ték a kiviteli tervek elkészítését.

A kik 2017 őszén megálltak a Burggasse-
Einspinner gasse sarkán folyó építési terület 
előtt, csupán annyit láttak, hog y eg y vasbeton 
pil lérvázas, hétszintes épület formálódik, ami a 
környező házak épületmagasságán a sarok felé 
eső tengelyeken túllép majd, és nag y homlokza-
ti nyílásai lesznek. Zaha Hadid sajátos, hajlékony 
formái megmutatkoztak a tömb sarokpontjának 

Összesen 43 darab, méretben, homlokzati kiülését tekintve 

igen-igen változatos ablakszemet kapott az épület
›
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Az apartmanok berendezését 
inkább a költséghatékony, 
praktikus szempontok vezették
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Ismét példa a burok és 
ezúttal a publikus terek 
ellentétére

és a 2-6. emeleti ablaknyí lásainak ívein, de 
g igászi középületeinek jel legzetessége, ami-
kor a betont mint szerkezeti anyagot használ-
ja , nem volt látható. Az év vége felé már vi lágos-
sá vá lt , milyen elemeknek köszönhető az eg yedi 
kül lem, a mitikus óriás utáni névadás miért-
je . A 2-6. emeletek homlokzati nyí lásaira rátét-
ként kerültek az ablak keretek: a buboréksze-
rű „ablakszemek ”. A laptestük rétegelt lemez, 
amit betonréteggel vontak be, erre helyezték az 
előreg yártott, ásványi kompozit anyag ú, 3D-s 
keretelemeket. Néhány apartmanban olyan 
méretű, elhelyezésű az ablakszem, ami a nappa-
l i terét bővíti , akár be is lehet ülni, á l lni a külö-
nös ablakmélyedésbe. Összesen 43, méretben, 
homlokzati k iülését tekintve igen-igen vá lto-
zatos ablakszemet kapott az épület. A formai 
szempontból a hetvenes évek „bubble bui l-
ding”-jeit idéző keretek „tokjaiba” nem került 
nyí ló szárny: a nyitható elem az üveg felületen 
belül látható, ezért az utcáról nézve va lóban eg y 

szemét forgató óriásnak tűnik a ház . Huszoneg y 
30 és 80 nég yzetméter közötti apartmanlakást ter-
veztek az Argos 2-6. emeleteire. (Elsősorban rövid 
távra kínálják a teljesen felszerelt lakásokat.) Az 
épület földszintjén, 150 nég yzetméteren üzlethe-
lyiségeket, az elsőn pedig 300 nég yzetméteren iro-
dákat a lakítottak ki . (Az eg yik irodabérlő a Cserni 
építésziroda, ui . Martin Cserni és csapata vitte az 
Argos helyi projektter vezését.)

A belső terekben igazán nyoma sincs a 
Hadid-féle szobrászi formálásnak, az apartmanok 
berendezése is a megbízható, puritán kategóriáva l 
i l lethető. A ter vező neve és a homlokzat lehet hívo-
gató a bérlők számára . A W EGR A Z néhány éve még 
hosszabb távú eg yüttmű ködés vizionált Hadiddal, 
de az építészlegenda váratlan, korai ha lá la miatt a 
ter v csak a nevet viselő építészirodával va lósulhat-
na meg. De az is nyi lvánvaló, hog y a jelen gazdasá-
g i k i látások új időszámítást jelentenek, új mű ködési 
model lt követelnek meg az építészirodáktól, leg ye-
nek bármilyen méretűek, hírűek. 

A tervezői név és 

a homlokzat, amely 

hívogató lehet 

a bérlők számára



27

Volumen (bruttó): 2800 m2

Megvalósítás: 2015-2019
Átadás: 2020
Építészet: ZAHA HADID ARCHITECTS
Projektépítészet: CSER NI HOLDING GMBH 
(vezető tervező: MARTIN CSER NI)
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   A ház létrejöttének 
lényegében teljes 
folyamata, az épület 
létjogosultsága mai 
napig megosztja a 
helyieket

›


