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ROZSDAMAKRO
Ferencvaros f66pit6szi iroclaja altal kladott, hatelyos ln
iegrd t Vdrosfej esz6si Strat6gia tLjkr6ben kitu nik, hogy
a kerr.llet '90-es 6vekben meginditott rehabilitaci6s stra
idgidjanak fdkuszpontja a kezd6 l6pesekt6 , a Raday
utca revitalizaclojet6 6s a lvlil eneumi Varoskozpont fej
lesl6s6nek meg nditasetol egyre kijjebb, a d6li perem
1e6to ddik. A dokumentdc dban,,Malmok kornyek6nek"
nevezett N/lester utca - Haller utca Ferenc kor0t - So-
roksari [t Alta hatarolt terrileten a G ze La ma ommal,
m nt hizoprojekttel szint6n meg ndu t a rehab itacio,
ds a terv szer nt az ezzel szamszedos N,4ester utca

Haller utca - Ul 6i at Ferenc konit Ul 6i 0t altal koz-
rezdrt terepet tekinti aktudl san rehabilitaci6s terUletnek
Ferencvdros fd6pit6sze. Az U16i 0t - Konyves KA men
korit Hatar [t 6s Duna kozott t6rs6g vegyesen bar
na mez6s, 6s a Ferencvarosi rendez6 payaudvarhoz
tartozd MAvteruletekkent jeLolt, szlornos szakaszAn
szrjks6ges, 6m nagy valdszin(sdggel lassibb vdltozest
el6 egez meg. Ennek Duna pad s6vlAban szuletne meg
az irj FerencvAros melyre Erick van Egeraat asztal6r6
mdr 6rkeaek mdftanyo hato tervek , Ul6i it perem-6n
ped g az 1957 t6 szakaszosan ki6prilt, a f6vAros els6
ak6te epekdnt ismert J6zsef Att a lakotelep all.





Az ULL6I UT MINT SZALLODAFOLYOSO
Az e mi t k6t 6v gazdasag t6meji pub kac o e oreve-
titett6k az Ul6 rirt kornyezet6nek VAc it hoz hason o
fe lendLll6s6t. Am mig az utdbb Llgynevezett rodahaz-
fo yosdva valt, add g az U loi |t sz6l odekkal tilzdelt
. l . O n a l  A l F l r -  r O O  O f . r  l F - , / ,  F /  d /  |  l l a i  J - ' - p F

,koldokzs n6r" jelentos6ge,6s az, hogytobb metroa o
mds is 6r nti. Erdsiti ezt a t6n'4 az FTC palya At6pit6sere
beadott terv s. A hozzA tartoz6 Utemezds szer nt 2012
v6g6ig egy, az il stadionhoz tartozo szAlloda is 6pLl ne
az Ui oi art ment6n.

LAZAR, PESCHKA, SKARDELLI ES KO],ry\'ES KALMAN
A lX. keruleti rit6er, az Ull6i irt mellett a Konyves K6 man
korart, mint a Hungdrja, mald R6beft Kdroly koritta foly
tatott, ket autopalyaba s becsatlakoz6, bels6 es kLlls6
valrosr6sz elvelaszto koz ekeddsi folyos6 lelent6s6ge
sem elhanyago hato. Skarde Gyorgy Sportar6ndja utdn
a R6bert Karoly korLlti, 0j, LFDJaas Uniqua rodahiiz,
-ds a Konyves Kalmen kori]ti ifj. Peschka Afred altal

legyzett, 2009 ben Atadott Park Way Off ce rodahaz
is arro taniskodott, hogy megindultak a szinvonalas
ingatlanfej eszt6sek a soks6vos Ltvonaon. E soron
korona a korabb , 2oo2-es, LAzet AnIdf- e Nepliget
Vo dn-buszpdLyaudvar 6pu ete, melyr6 Turanyi Gdbor az



l..ClE:rirL..i i

nyilatko2ar ,,Realista haz. tt k6sztit 6s rnost. A feladatot
az 6pit6sz nem akada megkeruln. Meg akarta oldani
6s mego dotta."

NEPTELEN NEPLIGET
A le enleg tetszhalott N6pl get revital zaci6ja tobb eve
t6ma, Bard6cz Sandor 6s Ba 6zs Balint tanu manya re-
rn utat, hogy komoly erdkkelfolyjk a terLllet m0ltj6nak fel
kutatdsa, jelenlegi helyzei6nek elemz6se, il etve zai anak
hasznosltds6nak tervez6si munkalata . ,,A reformkorban
m6g homokbanyak6nt, majd szem6ttelepk6nt szamon
tartott teru et a,,bo dog b6ke d6kben" mdr kozparkk6nt
funkcion6lt, rn niegy csereterllletk6nt, a Ludovika Akad+
mia teljes fennhatosaga ala keruLt Orczy kert p6t Asara
l6tesitve. A Bach-korszakban, 1855-ben kezdtek meg
az els6 kert6szeti rrunkakat. Homokbanyabo varos
szem6ttelep, a Verosligetet viragnye ven szolva ,,teher
mentesit6", val6jaban a tarsada mi osztayokat sz6tva-
laszto, szegreg616 6riespark, tomeg g6nyeket k e egit6

vurstLiku t(ra, a b6bszinletszas nkubAtora, rnunkdsliget,
gyerekparadicsom lett be 6le, rne y a magyar aut6sport
. p€.hungdro irgJAVF . a BSI^R L mdjo d CA\Z IVAVAC
probapalva'ava. tra'oa lo na.sa valt. ' la,d dz Al OR-ku
mart ki magenak a vas 6s ac6l orsz6gAban szuks6gsze
ni sebeket a parkb6l. A egsot6tebb korszak utan sm6t
enyhril6s a k6so Kaderkorban: szamtalan rekreac 6s
hasznositasi elk6pze 6s a kert6szet v lagkial ftestol a
strandfrlrd6ig, Centenariumi Park 6s P anetar um. N,4ajd
egy kis felivel-6s utan sm6t osszeomlas: rendszervetes
uteni tulajdonosi sz6tapr6z6des, Jurta Szinhaz, E-klub,
sporttelepek, osszed616 Nagwend6glo, egyre k sebb
fenntartdsi keret, egyre nagyobb elhanyagoltsag. Elfe s
dett 6rt6kek, k hasznelatlan potenci6lok, Cs pker6zsika
a om. N/lindez a N-6pl get egykor 6s ma" tudhat6 meg
a tanulmanyb6 .

LII A LIGETNEL
A Konyves Kalman korit 6s az Ull6i 0t keresztez6d6.
s6n6, a remdnyekkel kecsegteto FTo-beruhezas 6s
a pelyaudvar mellett tovabbi k6t l6nyeges kornyezet
elem mint he yszini adottsag mutatkozik. Egyik maga
a N6pliget, am Budapest legnagyobb kiterjedes(, egy.
befugg6 zold terri lete, 6s vele Atellenben, a nagy matltL
katonai int6znr6ny, me ynek ma mAr csak romjai lathat6f
- ugyanakkor ,,va osagos lenyor.ata a magyar tort4
nelemnek", ahogy Raday N/lihey fogalnrazott. Utdbbl
1 897-be n avattek, m i nt Fe re n cz J 6zsef I aklany{I, aztAr
1919 ben
N,4arx Keroly laktanya lett, rnajd volt Ferencz J6zsef lak
tanya ismdt, k6s6bb Horthy [,4ik6s16l, Horthy stven16
Kossuth16l, Zalka [,461-610l, Zrinyi Ni]ikl6s16l, v6gul Bolya
Janosrol nevezt6k e. A tobb mint 110 dve megeptilt
majd tobbszor tovabb bdvitett laktanyaegyuttes utolsc
l6terei is felold6dnak lassan a bontassorozatok tukr6
ben, s k tudja, vajon tobbre erdemes, Ljrahasznosit
hat6 lett volna e az 6puletallomany te jes eltLin6s6ve
Bar a l-oljes karordi lerj lel voq<o Sorsa eS ri e'Fie'ne\
k6ts6ges, az ecldig megva 6sult, az Epit6szstliciio 6s
a Hetedik MLlterem dltal kozosen jegyzett .lj bdrirodah6z
megjelen6se megnyugtat6 valasZ ad a k6rd6sre. Az 0
jovev6ny kontirjat h6rom elem osszeo e kez6se alkotja
AlaprEzuk (az A, B, C 6pr:i etek sorrendleben haladval
egy L, 6s k6t konkev I bet(. L l, a szikar b6rirodahez.
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CSILLAML6 SZIKLAFALON
Nincs konny0 helyzetben atervez6 ezesetben az Epi
t6sz Stirdi6 r6sz6r6, H6nich RichArd, CsAgoly Ferenc,
6s a tdrstervez6, a Hetedik |Vl(teren] vezet6je, Szab6
Levente -, m kor b6rirodahez tervez6s6re kap felkerest.
Hiszen a funkcidn kivrll a k6s6bb b-6rl6k szem6lye, ig6-
nyei, arculata nem ismert. A kornyezd szumma legal6bb
26 sdv sem tartozik mondhatni a leg de6lisabb lok6cids
adottsegok koz6.
Logikus kovetkeietdssel egy zart, do g026it v6delme-
zd tombrendszert vazoltak a tervben. Olel6 karokk6nt
harom 6pr:iet kapaszkodik ossze, melyek egy kozos
udvart zernak kozre. Kialakftasuk kanyonszer[i, jelent6s
m6rt6kben osszezarodo egysoget alkot, hogy a zajt,
port, forgalmat, szelet tavol tartsak a dolgozoktol, mi-
kozben a szalagablakokon keresztril fe teru a fe s6bb
szintekr6 6lvezhet6 panorama. A homog6n, egyetlen
osszefug96 tombkent kezeft herom 6prilettort vonalaik
kal, 6les szogeikkel, szrjrk6s, es6t id626, ferd6n dorzsolt
vakolatukkal sziklaszenj k6pet adnak a Konyves Kalm6n
kor[ti fdhomlokzat fe16] szeml6lve. Ugyan helyt6ll6 -6s
6rthet6 a formav6laszt6s, ettol m69 nehezen szerethet6
els6 ran6z6sre e szigori, szUkszav0 korpusz. Szdmos
iroddhd/.beruhazas oizol\rt.a. l 'ogv a bar - a nezos rozs
daovezetekben, autopelya mellett fe16pitett forrnabont6
6prjletek konnyen valhatnak kornyezetrlk fejl6d6s6nek
katalizator'v4. Nem kotelesek beellni a sorba. P6lda
erre a b6cs Gunther Domenigj6le T'Center irodahAza
a Gasorneter kozel6ben.

EGY FIGYELMES FEJLESZT6
A Skanska nemr6g megkapta a proleK6rt az Eur6pa
B zottsag GreenBu lding Programldnak Partneri cim6t,
mive sikeru t e 6rnie, hogy az irodahi2 energiafogyasz-
tasa a rendeletben el6ilne 254/o-kal kevesebb legyen.
Ez r6szben a tet6n elhelyezett, vizmelegit6sre hasznat
napkoJlektoroknak koszonhet6. Ldnyeges gesztus ez,
rn6g ha csak jelk6pesnek is nevezhet6 a kornyezettu-

datossdgert tett l6p6sekben. Az S73 st0di6 kornyezet-
tervez6i munkiijAnak koszonhet6en a spiralisan tek+
red6 k-^rt oldalan vizcsobogok -^s pane ekbe be6pitett
kiu 6ktalelhat6k. Ezze egyben megva osulhatott a zo d
ielenlete az epriler belso Jdva' (orrvezelebcr. eo rgy
kivaltottek az addic on6 is badorzatot.
Figyelemre me t6 a kortars k6pz6mriv6szetet tdmogat6
hozzeA As, gondolva itt Fekete Zsuzsanna Uvegbeton
pultj6ra az A jel0 6pLllet recepci6jan, tovabbAazebdes
el6tt 6116 B 6s C epri etek foelemeire, a Szovets6g '39

(Barothy Anna 6s Kolozsvari Csenge) LED-es, i letve
Gont6r I dik6 r]vegpultjaira. Ha mi lstven e helyre k6szr:ilt
festrn6nyei talalhatdk mindharom 6pLlletben a recepc 6s
r6szen.

osszEGzEs
Kovetkezetes 6s etikus programot vittek v6g g a k6t
srLdio n Lrn"atarsai a Nepliget Center.e'vezese sora1.
Corbus erV-tamaszaira em16keztet az A 6prilet ellebeg-
tetett kapuj6nak kia akitasa, -6s szamos '60 as 6vekbeli
irodahez k6pe visszakoszon a szalagablakok haszna-
laiaban, de a jelen egl eprllet kivitelez6si min6s6g6ve ,
kerti k alakiteseval, 6rz6keny, zd C, r6zs0ivel - mely az
egyes 6prjleteket kotl ossze -, kanyonszer( elrendez6s6
vel, az egyszer(en etvezet6 e emekn6l 6s dthall6soknel
r6tegzettebb 6s kifejezetten erre a helyszinre tervezett,
v6g ggondolt 6puletegyr.lttest eredm-6nyezett. Ha kotott
fogasi b rkdzesnak is t[inik a meccs, melyet a helyszi
ni adottsagokkal 6s a visszafogott formavi 6gga viltak
atervez6k, megannyi benne rej16 6ft6k6ert becsLilend6
az 0j, sziklaszer( Konyves Kalmen at i -6rkez6. A f6 n nyel
6titatott terek mogott, a korters k6pz6mtv6szetet 6s kert-
tervez-6st is magaba foglal6 koncepci6ban ott lapul az
emberi l6pt6k.,,...talen csendesen meg s sz6 a szr / Cso-
bog a angyos viz, frirodj megl/ lme a kenda,tarulkdzz
megl/ Sul a his, enyhitse 6tvagyadl..." - 6ll a cs laml6
sziklafa la inditott k6psor v6g-6n Jozsef Attilet6 .


