
Wessel ényi -G o roy Andor

a ezt a házat egyetlen
szóval lennék kényte-
len elintézni, akkor azt

mondanám, hogy sekélyes. Saj-
nos nincs egyedül ezzel a kor-
társ magyar építészet palettá-
ján. Még azok között a házak
között sem, melyeket ma itthon
kritikai lelkesedés fogad.
Ma az építészet legfontosabb
alakító tényezói között azonos
súllyal szerepelnek a forma, a
tektonika, valamint az archi-
tektúra konceptuális mibenlétét
firtató kutatások. Ebből itthon
küIönösen erós hangsúlyt kap
az anyagok megjelenésével,
kapcsolataival vaIó fogIalatos-
ság, miközben az egészhazai
építészetre jel]emzó valamifé-
le formafóbia és konceptuális
restség. Egy lábon álló épitésze-
ti modell ez, mely formai szűk-
szavúságával együtt is bizony
felszínes. A Richter Gedeon új
épülete szerencsésen kötelezi el
magát bizonyos formai kérdé-
sek mellett, eközben azonban
éppúgy hátat fordít a tektoni-
kai vizsgálódásoknak, mint a

tervezói szándékokat mederben
tartó konceptuális, Bán Ferenc-
cel szólva: gondolati épitészet-
nek. E ház formai programja
a viszonylag hamar átlátható
ellenpontok feszüItségére épít.
Egy lábon álló építészeti idea
ez is, mely ad hoc csomópont-
képzésbe - illetve felszínesség-
be fordul. No de túlzottan elóre
szaladtam.

Richter Gedeon 1901-ben nyi-
totta meg elsó, a mai napig
múködő Sas patikáját az Ül-
lői út és a Márton utca sarkán.
Mindössze hat év elteltével kó-
bányán, a Gyömrői út mögött
vásárolt új telket, ahol folya-
matos bóvüIéssel a II. világhá-
ború végére már nemzetközi
jelentóségú üzemet épitett ki,
A cég történetét olyan, mond-
hatni kultikus gyógyszerek kí-
sérik, mint a Kalmopyrin és

a cavinton. A rendszerváltás
kori megingás után új struktú-
rával a cég ismét a nemzetkö-
zi mezőny része lett. Egyszerre
kultúra és tradíció, sót a dicsó
ipar egy olyan emléke, amely
szerencsésen köti össze ajelent
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a féImúlttal és a boldog béke-
idókkel. A vitathatatlan $yó-
gyászati sikerek ellenére a cég
PR-tevékenységének azonban
nem képezte részét az épített
környezet alakítása. Noha egy
komolyabb berendezés meg-
vásárlása előtt sok munkatárs

több alkalommal is külföldre
utazik, hogy a lehetó legalapo-
sabban készítsen eIó egy-egy
fejlesztést, ez a nemzetközi ki-
tekintés már nem éreztette ha-
tását az épített környezeten.
A Richter csak fennállásának
100. évforduIóját kihasználva
kezdett olyan fejIesztésekbe,
melyek már a cég arculatát is
érintik. A centenáriumra va-
Ió készülódés jegyében 2000-
ben bízták meg Zoboki Gábort
az úgynevezeit RGK épületek
homlokzatrekonstrukciójá-
val. Ennek sikere hozta meg
Zobokiék számára 2003-ban a

felkérést az arculati tervek el-
készítésére,

Az új arculat összefügg azzal
ajól előkészitett területi flej-

lesztéssel is, melynek során a

Richter megvásárolta a vele
szomszédos magnezitgyár te-
rüIetét. Az itt lévő épületek
felszámolásával, valamint a
környezetvédelmi kármente-
sítéssel a Richter voltaképpen
olyan zöldmezós beruházásba
kezdhetett, melynek eredmé-
nyeként a Gyömrói úti terü]ete
a duplájára, huszonhat hektárra
nótt. Noha a cég a hatóanyag-
gyártást folyamatosan a doro-
gi üzemi területére telepíti át,
mégiscsak szükség van erre a

1. A nyoktogbon lévó íves formólósú
szoborlépcső lebeg o térben.
Az íveket utólogos gipszkorton
simítds f inomítotto

2. Egyelőre rendezetlen hótsó udvar,
Az oszlopos ótmeneti terek
értel met lenüI koppannak,
mivel hdnyzik o szórnyokot
oz első emleten összekötö híd.
(A szerkezetet le sem olopoztók)

területre. A Richtert jelenleg
ugyanis kettévágja a Gyömrói
út - pontosabban: átnótte ma-
gát a Gyömröi úton. A közmú-
vek kényszerű csatlakozását az
a híd szimbolizálja, ami köl-
dökzsinórként köti össze az út
két oldalán fekvó üzemeket.
És ez egyáltalán nincsjól. Kó-
bányán ugyanis a Gyömrói út
jelenti azt az egyik határvo-
nalat, ami az ipar- és a lakó-
funkció között kialakult. csak-
ho§y ezt a viszonylag tiszta
területfelhasználási tipológiát
rúgja fel az a történelmi adott-
ság, ahogy a Richter régi üze-
mei beékelódnek a családi há-
zas övezetbe.

A gyártelepek növekedésére,
belsó dinamikájára jeIIemzó

valamiféle öntörvényú, ad hoc
építés, aminek eredményeként
szinte gombamód bújnak ki a

földból a kisebb-nagyobb tö-
megek. Olyasfajta burjánzás ez,
melynek során az épített kör-
nyezet fokozatosan és kontroll
nélkül gyúri maga alá a zöld-
felületeket. Egy kis heftöIéS
itt, egy előtetó ott, és a többi.
Tartályok, kígyóként Vonagló
közmúvezetékek jellemzik ezt a

tájat, ami ugyan technológiailag
logikus, mégiscsak autonóm és

sok esetben pazarló építés ered-

ménye. Ráadásul egy ekkora
szervezeti egységben nem min-
dig tudja a jobb kéz, hogy mit
csinál a bal, így amikor szabad
fejlesztési területként már szá-
molni lehetett a magnezitgyár
területével is, a történelem,
úgy túnt, megismétli önmagát.
Egyik pillanatról a másikra je-
lentek meg papiron az új tö-
megek - vitathatatlanul szük-
séges funkciók, anéIkül, hogy
ezek bárminemú urbanisztikai
kontrol1 alá rendeződtek volna,
Ezeket a kereteket teremtették
megaz első lépésként Zoboki
Gáborék, amikor a magnezit-
területre a Gyömrói úttal pár-
huzamos, sávos beépítést java-
soltak. Az elsó sáv a kutatás-
adminisztratív létesítmények
sávja, amit az izemi, majd azt
követóen a logisztikai funkciók
követnek. Ez azúj épület ennek
az elsó sávnak az első beru-
házása.

A zobokiék által lelekte-
tett urbanisztikai program a

területfelhasznáIáson túl né-
hány építészeti irányelvet is
meghatározott. Ezek legfonto-
sabbika az volt, hogy az irodai
sávban lévó épületek összefüg-
gö rendben, egymáshoz nyak-
tagokkal kapcsolódó I illetve L
alakú épületegyüttesekből j öj -
jenek létre. Ez ennek a háznak
is meghatározza a tömegét, így
az irodablokk itt nyaktaggal
kapcsolódik a kutatóIaborató-
riumok L alakú szárnyáL,toz. Ez
aház így három egységbóI á1l.

A kubusos irodatöme§ből, az
L alakú laborépületböl, vala-
mint az összekötó nyaktagból.
A hátrafelé cour d'honneurös
elrendezést egy negyedik elem,
az NMR tornyok egészítik ki,
melyek terepépítészeti aIaku-
latként az udvar öblébenjelen-
nek meg. Az NMR tornyokban
lévó, rendkívül erós mágneses
térrel rendelkezó berendezé-
sekben anyagiszerkezeti ku-
tatások, vizsgálatok folynak.
Egy ilyen építése igazi bravúr,
a $épkocsi-közlekedéstól távol,
a mágneses teret befolyáso-
ló fémszerkezetektóI mentesen
kelIett me§építeni. Ezenfelül
kifejezetten iz§almas, ahogy
ez a terepszoborként megielenő
három torony a maga szögletes

plaszticitásával az épületszár-
nyak karteziánus világát elIen-
poníozza,

Ez az ellenpontos szerkesztés
egyébként az, ami a ház épí-
tészetét leginkább motiválja.
E karteziánus világ kizökke-
nó ellenpontjaként jelennek
meg a laborszárny monitorab-
lakai éppúgy, mint az aulába
szerkesztett szabad formálású
lépcsó is. E lépcsőnek azután
újabb ellenpontja a már emlí-
tett NMR toronyhármas. Ben-
nük egy szögletes és egy lágy
szobor tekint kissé féloldaIasan
egymásra az aula függönyfalán
keresztül. Utóbbi, vagyis
az aulába helyezett lágy lép-
csö vitathatatlanul a ház esz-
tétikai középpontj a, erejét,
hatását csak fokozza, hogy
kialakításához zoboki törté-
nelmi példák után nyúI. Ez
a lépcsószobor ugyanis nem
a földszintróI, hanem az elsó
emeletról indul. Ezzel teljesen
és tökéletesen átláthatóvá teszi
a több mint huszonkét méter
magas, részben támaszkodó,
részben függesztett üvegfalak
transzparenciáját. Olyan üres,
a lépcsó okán mégis elemen-
táris tér jön itt létre, mely - a

MÜPA krlztes tereivel ellentét-
ben - mégsem unalmas. Az-
zal, hogy az elsó szintre vezetó
lépcsó nem a nyaktagba, ha-
nem az irodablokk tömegébe
ízesített, furcsa, lebegó érzete
támad e lépcsőszobornak, ami
tényleg telitalálat. A ház való-
ban legnagyobb formai attrak-
ciójaként önmagában is plaszti-
kus, a tervezójérejellemzó lágy
hullámok szerint komponált.
Ezt a lágyságot hangsúlyozzák
az o|asz lépcsós kar kimoz-
dulásai, valamint a felületnek
a möbius-szalag ihlette, élek
nélküIi átfordulása is. Igenjól
szervezett a belsó közlekedés
is annak érdekében, hogy ez a

szobor éljen. Noha a kutatóla-
bornak megvan a maga függó-
leges közlekedési csomópontja,
a fólift mégis az irodablokkhoz
csatolt épp annak érdekében,
hogy a kutatók kénytelenek le-
gyenek a hídrendszert használ-
ni, amikor a munkahelyükhöz
tartanak. Az alapvetóen cellás
elrendezésú ház derékszögű
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világa - ha nem is a végletekig
- kiválóan ellenpontozott.
A szobor szerkesztése - és itt
utalnék vissza a történeti pél-
dákra - a piano nobile, a ki-
emelt elsó szintet hangsúlyoz-
ná, Míg ez az aulában tetten
érhetó, és egy vizuális plaszti-
kai célt szolgál, addig az iroda-
blokk két emelet magas lába-
zatáná], már kissé vérszegény,
a monitorablakkal motivált la-
borszárnynál már nyoma sincs,

alkotói menta]itásában kere-
sendó. zoboki formálási atti-
túdje - ezen a házon legalábbis
- határozott különbséget tesz a

,,funkció" és a ,,mobil elemek"
között. Pontosabban: a techno-
lógiát és a múködést érintó kér-
désekben határozott racionali-
tással fordul a programhoz, ám
annál nagyobb vehemenciával
veti rá magát a formálható,
,,mobi]" elemekre. A lépcső, a
laborépület homlokzatának fel-

hogy lehetséges-e egy kötött
technológiába, egy faltól falig
irodafunkcióba bármiféle felet-
tes struktúrát belelátni. Ahogy
sikerü]t azt megtalálni a

Skanska, .vagy az Alkotás Point
irodaházak telepitésénél, itt is
iehetett volna keresgélni. Rá-
adásul az építészet és a gyógy-
szergyártás úgy az ipari tech-
nológia szintjén, mint a vég-
termék, vagyis a pirula eszté-
tikai elemzésével is termékeny
kapcsolatokra hívja fel a fr-
gyelmet. Az ipar alaphangon a

high-tech, egy hófehér tabletta
pedig a minimalizmus formai-
tartalmi kettósségének i]luszt-
rációja. Gondoljunk csak bele.
Az építészeti minimalizmus,
il]etve a megvalósítására tett
mérhetetlen anyagi erőfeszíté-
sek szubsztanciája e§y gyógy-
szer, ahol a tökéletesre csiszolt
forma tömöríti anya$ok százait.
Lekerekített, a tökéletesség igé-
nyével komponált hófehér va-
lami, ami látszólagos egyszerú-
sége ellenére is nagyon drága.
Akár Silvestrini, Pawson vagy
a svájci minimalizmus. Ez a
ziccer, vagyis egy ilyen irányú
intellektuális kutakodás azon-
ban kimarad. Es ennek megvan
a maga következménye. Ha ezt
a házat ugyanis egyetlen szó-
val lennék kénytelen elintézni,
akkor azt mondanám, hogy se-
kélyes. De erról már volt szó.

Az épület stilaritását, vagyis a

programróI levá]asztható ele-
meket az ízlés - zoboki Gábor
személyes, vitathatatlan és paI-
lérozott ízlése - formálja. Ilyen,
a technológiáról leváló elem-
ként is tekinthetó az elmaradt
híd is. Csakhogy - mint díszek
a karácsonyfán - a híd már
oly mértékben kezdett önálló
formai életet, hogy azt a kon-
zervatív - és felette erós etikai
aspektusokat képviselő - cég
lehúzta. Ha a grafikus elemek
nem valamiféle egyértelmú
koncept szerint kapcsolódnak a

programhoz; ha a grafika és a
program együttesen nem kép-
viseI vaIami felettes struktúrát,
nincs valamiféle egyértelmú és

fáklyaként világító szerkesz-
tési szabály, akkor a grafikus
elemek szimplán 1ehullanak
a programról. Merthogy nem
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konceptuálisak, hanem szemé-
lyesek. A személyesség okán
kelnek önálló éietre, kezdik
túIdominálni aházat. Az egye-
di, a személyes, ráadásul a

végtelenségig tervezhetó. Egy
kicsit feljebb, egy kicsit lej-
jebb, kicsitjobbra, nem, inkább
balra... Zoboki Gábor újság-, és

tv-interjúkban is hangsúlyozta,
hogy elve az utolsó pillanatig
történó tervezés. Az egyéni iz-
Iést, formálási ösztönt szabály-
zó belsó algoritmusok hiányá-
ban - hát lássuk be - nem is
tehet mást. A Richterhez közel
álló forrásaink szerint ez tör-
tént a híddal. Ennek funkcio-
nális realitását a tervek mind-
végig aláhúzták, azonban a
formai változékonysága, az
utolsó pillanatig történő terve-
zése már azt az érzetet keltette,
hogy a házkezd a hídról szól-
ni. Ezért azt lehúzták.

A híd lehúzásának ugyanak-
kor komolyabb következményei
lettek. Hátul ugyanis mind-
két szárnyon maradt egy-egy
prosztilosz, ami súlyosan felbo-
rítja azt, amit építészettörténeti
szemantikának nevezhetünk.
M i ndkét véghomlokzat provi-
zórikussá váIt azza|, hogy erre
az archetipikus terekre a szár-
nyak méltatlan középfolyosó
nyílnak, a laborok esetében
ráadásu1 aszimmetrikusan.
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a hátsó homlokzaton pedig
- sajnos - önmaga paródiájá-
vá válik. A Zobokiék által ter-
vezett beépítési terven kiemelt
szerepet kapott az irodai zóna
épületrészeit a belsó oldaIon
összekötó I. emeleti, üvegezett
közIekedóhíd, amely kapcsoló-
dási pontokat biztosított volna
az egyes épületrészekben el-
helyezkedó funkciókhoz. Ezért
került korábban az irodaépület
I. emeletére az elóadóterem, az
étterem, amelyek idóvel s4j-
nos szintén kikerültek a telve-
zési programból. A híd, noha
az engedélyes terveken még
szerepelt, tehát elmaradt. En-
nek oka részben zoboki Gábor
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mozdulása, valamint az NMR
tornyok szilánkos komponálása
ezen a házon két viselkedésról
tanúskodik. Ez egyik legyen
funkcionális, a másik pedig
grafikai, Az iroda-, és a labor-
funkciók karteziánus racionali-
tását olyan grafikai mentalitás
kíséri, ami a tornyok szilánkos
és a lépcsó lágy formálására
gondolva önmagán belül is az
ellenpontokat keresi. Nem lenne
ezzelbaj, ha a grafikai készség
és a program által e]várt raci-
onalitás valami felettes struk-
túrába, konceptbe, narratív,
vagy egyéb metaforikus törté-
netbe rendezódne. Ez viszont
elmarad. Nagy kérdés, persze,
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Ez az osz|opos előcsarnok
- ismétlem, az építészet tör-
ténelmi szemantikája szerint
- egy hangsúlyos, többszörös
szimbólummal és kommuni-
kativ képességgel felruházott
elem lenne. Leginkább a kint
és a benn, az átmeneteknek, a

szürke térhelyzeteknek, és leg-
inkább a bejáratnak egy igen
fontos szimbóluma, miközben
itt nem több mint hitehagyott
grund. Miközben a bejárati
homlokzaton a monitorabla-
kok vibrálása, illetve a belsó

Minden ház, így ez is nemcsak
építészének, hanem használójá-
nak is tükröt tart. Éppúgyjel-
lemzi zoboki Gábornak a for-
mai-grafikai fogások irányába
mutatott 1endületét, mint ahogy
némiképp a Richter cégkultúrá-
jába is bepillantást enged. Egy
internetes portál már felhivta a

figyelmet arra, hogy a kutatÓ-
laboratóriumok architektúráj a,

a belül feltáruló átláthatóság
nyitott, demokratikus attitúdöt
jellemez. Szembeötlő ugyan-
akkor az, ahogy az irodista

5

szárny szembemegy azokkal
a tendenciákkal, ami a korsze-
rú irodák terveit jellemzi. Az
alaprajznak a hetvenes évek
végét idéző, középfolyosós, cel-
lás elrendezése ma leginkább
anakronisztikus. Egy alapvetó-
en zárt, hierarchikusan felépü-
ló, osztályokra és alosztályokra
tagolt adminisztrációt leplez
le, melynek a gyógyszergyár-
tás specifikumait tekintve bi-
zonyára megvan a maga oka.
Mint ahogy ebben bizonyá-
ra az is szerepetjátszik, hogy
akárhonnan is nézzük, ma a

Richter az egyik megmaradt
nagyvállalatok egyike, mely-
nek gyökerei, szervezeti felépi-
tése a történelmi és a szocia-
lista félmúltra is visszanyúlik.
Egy tradicionális és puritán

cégetjellemez az, ahogy en-
nek a háznak a funkciói szerve-
zódnek. A munkavégzésre kon-
centráló program ez, ami nél-
külöz egy kisebb éttermet, de
ami fontosabb lenne: a kutatási
eredményeket bemutató előadó-
termet iS. Mindegy, van még 13

hektár, szabad terület, a vonat
még nem ment el.

Az irodista blokk rigorózus ki-
osztása az, ami az egész épület
legkellemesebb meglepetését
tartogatja. Noha valóban egy
középfolyosós rendszer merev-
ségével komponáltattak az iro-
dablokkok, a falak ugyanak-
kor üvegból vannak. A szines
üvegek tükrözódései, az irodák

átlátszó víztiszta felülete ba-
rátságos, és a gyógyszergyár-
táshoz ipari technológi{jában is
fe|érő high-teclr izt kölcsönöz-
nek a belsónek. Zökkenórnen-
tes ugyanakkor a laborszárny.
Ennek jellegzetessége, hogy a
középre úsztatott laborok terét
úgyszintén üvegbő1 alakitották
ki. pufferként veszi körbe a la-
borokat a kutatáshoz szükséges
számítási és elméleti munka
egytelú irodája. Ennek a külsó

1. Hótsó udvor. A sötétben jól ldtszik
oz NMR tornyok földből kiqyűródó
tömege. A megoldds egyszerre idézi
o Sportaréno szilónkjoit, volomínt o
KosztolonYi Dezső téri hajtogotott
l ev egőt i szt osóg - mé r őt.
A moni tor obl okok pl aszt i kój o i nnen
érvényesül a legjobbon

2, Metszet

3. Emeleti oloprojz

4. A megkapó részletek jóvol o hozoi
ótl ogí r oda-or chi tektúro f öl é
pozicíonoljok o hózot

5. Ar chi tektoni kus-pl oszti kus térél mény
o Mőbiusz szolog ürügyén: híddol,
rompóval kolondossó tett főlépc;ó

6. A képen lótszik, hogy oz első emeletre
oz irodoblokk tömbjébe húzott külön
korról lehet feljutni. Eme finom trükk
ol,ón volik lebeqő szoborró o lépcsó.

puffertérnek a falát motivál-
ják a monitorablakok, melyek
jóljelzik a szándékot, hogy a

befelé szükségszerűen merev
rendszer kifelé oldódjon né-
miképp. Maguk a monitorok
- Breuer Marcelltól és különö-
sen a Whitney Múzeumtól át-
vett lelemény - zavartalanul
egyensúlyoznak a relief és a
sorminta határán. Látványosan
tükrözódő felületei mozgalmas-
sá teszik a laborszárnyat, más
kérdés, hogy a véletlenszerúen
kiosztott monitorok igazándiból
skurcban élnek. Ezért feszessé
az oldalhomlokzatot teszik.

Végül óhatatlanul adódik a
párhuzam, hogy vajon lesz-e
valaha olyan építészeti súlya
a fejlesztés elótt álló Richter-
telepnek, mint a Graphisoft
Parknak? Ehhez azért sok min-
den adott. Van egy tőkeerós
cég, ami ajövóben biztos fog
építeni, sót fejlesztéseit - el-
vileg - külön fóépítész koor-
dinálja. Az igazgatótanácsban
helyet foglal Bojár Gábor, a

Graphisoft alapitója. Zoboki
Gábor ]assan ,de biztosan olyan
építész-fenoménné válik, akit
médiaszereplése és a személyét
övező közfigyelem e$yre bizto-
sabb döntési helyzetbe hoz.Ez
a ház pedig - a kritikai passzu-
saimmal együtt - príma szán-
déknyilatkozat, Azonban nem
kellene ezen a szinten megál1-
ni, Nagyon nem kellene ahazai
viszonyok fotogén 1átványrela-
tivizmusába beleragadni.

tér extavaganciája közepette
némiképp rejtve marad a be-
járat. Helyes és jó döntésnek
taltom azt, hogy annak érde-
kében, hogy a nyaktag a maga
transzparenciájában túnjék fel,
Zoboki a bejáratot is az iroda-
tömbbe helyezi, csakhogy en-
nek kialakítása, vagyis a mo-
nitorablakok körítését ismétlő
fém L penge ebben a vonatko-
zásban erőtlen. Az pedig, hogy
hátul megjelenik egy-egy ki-
fejezetten a bejáratok hangsú-
lyozására szolgáló elem, már
kifejezetten zavaró. A kritikai
passzusoknál taltva: úgy vé-
lem, arra is szükség lett volna,
hogy az aula magassága mar-
kánsabban váljon el az iroda-
szárnytól, mert a két elem igy
indokolatlanul összekent.
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