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Tájépítészként, egyetemi oktatóként a hely s az ifjú szellemek formálásának 
lehetősége számomra óriási ajándék, de egyben felelősség is.  
Hiszem, hogy ebben a folyamatban a művészetnek helye van.  

Vallom, hogy a megformált térnek maximálisan illeszkednie kell a 
környezetéhez ökológiailag, ökonómiailag és funkcionálisan egyaránt, 

azonban sosem hiányozhat belőle a spiritualitás, humánum vagy művészet, 
mely aztán megteremti, vagy tovább erősíti a hely szellemét. 

Munkáimban törekszem arra, hogy teret engedjek a mindenhol ott lapuló 
történetnek, s felerősítsem, amit a hely mesélni akar nekünk.  

Ennek eszköze a tisztaság, s – paradox módon – egy jó értelemben vett 
eszköztelenség, amely azonban nem jelenthet személytelenséget.  

A funkcionalitás és esztétika „sterilitásába” igyekszem beleszőni kérdéseket, 
gondolatokat, melyek talán segítenek kapcsolatot teremteni a hellyel,  

s talán ezen keresztül egy kicsit önmagunkkal is.
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Bevezetés

Az értekezés Nagytétény történeti központjának rehabilitációjával fog-
lalkozik, illetve ezen belül elsősorban a közhasználatú szabadterek meg-
újításával. A rehabilitáció komplexitását mutatja, hogy a nagyszabású 
beavatkozás részeként, a közhasználatú térstruktúrán kívül1 több épület 
is megújult, felépült, átalakult, melyek azonban nem képezik részét az 
értekezésnek2.
A rövid történeti áttekintés, s a tervezési folyamat ismertetése után arra 
keresem a választ, hogy tervezőként hogyan viszonyuljunk egy történeti 
környezet rehabilitációjakor a szabadterekhez. Milyen eszközök állnak 
rendelkezésre, és melyeket alkalmazhatjuk ezek közül? A tervezői ego 
„meddig mehet el”? Hol, s milyen mértékben exponálhatja magát, s 
mikor kell visszavonulót fújnia? Végezetül a kivitelezés folyamatából, az 
átadott szabadterek használatából milyen tanulságok szűrhetők le?
Le kell szögeznem rögtön itt az elején, hogy az értekezésben a beépíté-
sek által organikusan megrajzolt szabadterek formálásával foglakozom, 
s azokkal a tájépítészeti eszközökkel, melyek ezekre a terekre hatással 
vannak. Természetesen az építészeti közegnek, a térfalak zártságának, 
méretének, arányainak, stílusának megkerülhetetlen szerepe van a ka-
rakter, a hangulat formálásában, azonban jelen esetben Nagytétény-

1  A Nagytétény életében meghatározó jelentőséggel bíró főtér (Szentháromság tér), az új kulturális 
központ előtere, az egykori piactér (Szent Flórián tér), az Országzászló tér, a templomkert, az egykori 
zsinagóga (az új könyvtár) előtere, s két ezeket egybefűző utca is (Szent Flórián u., Kastélymúzeum 
u.) teljesen átalakult.

2  Felépült egy új kulturális központ, és helytörténeti múzeum, felújított történeti épületbe 
költözött a helyi könyvtár, átalakult, s kibővült a helyi civil közösségek háza, valamint két utcaképet 
meghatározó, régi épület homlokzata is megújult.
A tervezés résztvevőit, részletes adatait lásd a Tervezési folyamat című fejezetben

ben ezt a közeget elkészült, megépített alapnak veszem, melyet ebben 
a szövevényes szabadtér struktúrában tovább építhetünk, megérezve 
a szinergiákat akár új életre is kelthetünk, vagy épp ellenkezőleg, rossz 
döntésekkel porig is rombolhatunk. 

Az első találkozásom Nagytéténnyel

Egy kora tavaszi napon találkoztam Dömötör Tamás barátommal, egy 
öreg nagytétényi házban. A lakás a főút menti földszintes épület aprócs-
ka, hosszan elnyúló belsőudvarából nyílt. Mikor megérkeztünk, szinte 
éreztem a szomszédok kíváncsi tekintetét a hátamon, a környező udvari 
ablakok csipkefüggönye mögül. 2004-et írtunk, s ekkor még nem tudtuk, 
hogy ennek a találkozónak még rendkívül izgalmas folytatása lesz. A kis 
csapatban tettre kész fiatal tájépítészek és két francia hallgató sorako-
zott, zsebünkben világmegváltó lelkesedéssel. A cél, ami egybegyűjtött 
minket, nem más, mint egy művészeti kísérlet sorozat reménye, az akkor 
már évek óta bezárt Metallochemia területén. Akkor már biztos volt, 
hogy ez a hatalmas gyár, minden porcikájával együtt „megy a darálóba”, 
egy olyan környezetvédelmi misszió részeként, melyet addig, sőt azóta 
sem látott ez az ország. Ott volt a lehetőség, hogy még az utolsó pilla-
natban emléket állítsunk egy mítosznak, egy történetnek, ami áthatotta 
azt a szomorkásan elhagyatott teret. Hihetetlennek tűnt, hogy a Nagyté-
tény életét majd száz esztendeig meghatározó hatalmas üzem, minden 
alkatrészével együtt, víztornyával, csarnokaival, gyönyörű tégla kémé-
nyeivel s múltjával egyszerűen megsemmisül! Alig egy év, s az élő, orga-
nikusan fejlődő városi szövet ezen darabkája nincs többé. Mint egy rákos 
daganatot, kihasítják a város testéből. S a hasonlat nem is sokat téved, 
csupán tüneti kezelés ez, nem gyógyítás. A komplett bedarált üzem egy 
hatalmas piramis-szerű szarkofágba zárva, drótkerítéssel övezett, tiltott 
zónaként „él” tovább. Olyan mesterséges mérnöki kreációként, amely 
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szigorú 45 fokos lépcsőzetes rézsűivel, egy feledni kívánt, elhazudott 
múltat takar. Kellemetlen szemölcs, vagy inkább melanoma a perifériává 
degradált vidéken. Egyetlen apró vigasz, hogy a veszélyes hulladékként 
kezelt ledarált részek, részben az M6-os autópálya töltésében élnek to-
vább, s szolgálnak minket, ha nem is tudunk róla, mikor tovaszáguldunk 
Pécs felé.
Elszalasztott lehetőség a Metallochemia rekultivációja. Hogy miért? 
Mert minimális többletköltséggel ugyan, de Nagytétény „hátsóudvará-
ból” olyan izgalmas helyet lehetett volna teremteni – az amúgy is bele-
diktált erőforrások kreatív felhasználásával – amely nem taszítja, hanem 
messze földről idevonzza az embereket. Olyan funkciót, ami jelenleg is 
hiányzik Budapest és a szűk agglomerációja kínálatából. A mesterséges 
domb alapja lehetett volna egy egyedülálló extrémsport központnak, 
központi elemeként egy tematikus öko parknak. Mi lehet az oka, hogy 
sorra nem merjük megtenni az első lépést a jövőbe? Mi az, mi mindig 
visszahúz a középszer sor végén kullogó szürke világába? Tán hiányzik 
az önbizalom ebből az országból? New York bezzeg meglépte: a világ 
legnagyobb szemétlerakójának helyén (amely 1948 óta üzemel) 2001-
ben döntöttek úgy, hogy egy hatalmas (2,8 km2) közparkot hoznak létre.  

A nemrég átadott (2013 szeptember) 890 ha területű Freshkills Park park 
30 év múlva éri el végleges képét, s olyan különleges attrakcióknak ad 
majd helyet, amelyek jelenleg teljesen hiányoznak a városban (pl. moun-
tain bike pálya, nagy területű public Art projektek, vízisportok, madárlesek 
stb.). A fenntartható elvekre épülő park, három fő tematikára épül: sport, 
kikapcsolódás – ökológiai rekonstrukció, természetvédelem – kultúra, ok-
tatás és kutatás (tervező tájépítész: James Corner). A területen keletkező 
metán gázt pedig értékesítik (jelenleg évi 12 millió dollárért)3. Hasonló 
történet, a mára már ikonikussá váló Highline park esete – köszönhetően 
az amerikai marketing gépezetnek – ahol egy felhagyott magasvasútból 
teremtettek több kilométer hosszú kígyózó közparkot. Csak keveset von le 
a projekt megítéléséből, hogy a franciák, több, mint egy évtizeddel azelőtt 
– csak kicsit csendesebben – ugyanezt megcsinálták már Párizsban4.

3  New York City Park & Recreation: Freshkills Park - http://www.nycgovparks.org/park-features/
freshkills-park    2013/09/17

4  Promenade plantée 4,7 km – Paris 1993 - http://en.wikipedia.org/wiki/Promenade_
plant%C3%A9e  (2014-08-26)
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Szóval ennek a kis csoportnak – a két franciával – lehetősége nyílt a meg-
semmisítésre váró üzem területén installációkat készíteni. A helyszínt 
bejárva mindannyiunkban kavarogtak a gondolatok. Rendkívül inspiratív 
volt, az egyik pillanatról a másikra kiürített gyár kihalt szürreális képe. 
Nehéz volt elhinni, hogy a minden repedésből elementáris erővel előtö-
rő buja növényzet táptalaját adó föld „velejéig romlott”, vagyis teljesen 
át van itatva nehézfémekkel és toxikus anyagokkal. A hely ártatlannak 
tűnt, mint a példamutató állampolgár, akiről kiderül, hogy valójában egy 
tömeggyilkos. Az installációk végül nem valósultak meg, de még ugyan-
ebben az évben megalapítottuk a TÁJÉK tájművészeti csoportot.5

Fogalmak tisztázása

A közhasználatú szabadtér hálózat megújítása történeti környezetben. 
Mit is jelent pontosan ez az alcím? Ahhoz, hogy pontosan értelmezni tud-
juk, szükséges a használt szakkifejezések tisztázása, (újra)értelmezése.
Szabadtér. A tájépítész szakmai közegbe már beépült, gyakorta hasz-
nált fogalom. Szakterületen kívüli használata még csak épp hogy elkez-
dődött. „A szabad tér felülről nyitott, az emberi használatra feltárt és 
alakított külső tér” (JÁMBOR, 2000). Jámbor szerint a fogalom megalko-
tására azért volt szükség, mert az addig használt szakterületi nevezék-
tan nem tudta már igazán megnevezni „azokat a szakmai feladatokat és 
objektumokat, amellyel a valós tervezési és építési gyakorlat már rég-
óta (szemérmesen) foglalkozik.” (JÁMBOR, 2000). Mi okozta a fogalom 
(szakterületi) népszerűségét? Miért nem egy másik, esetleg egy már az 
építészeti közegben bevált, használatos, vagy éppen ezután színre lépő 

5  Alapító tagok: Almási Balázs PhD, Barcza Dániel DLA, Báthory Gábor, Dömötör Tamás PhD, Kabai 
Róbert PhD, Nagy Ildikó Réka PhD, Szakács Barnabás
Bővebb információ a TÁJÉK csoportról: http://www.almasibalazs.hu/?cat=28

új fogalom terjedt el a szakmai köztudatban? Balogh Péter István, rész-
letesen megvizsgálva a rokon értelmű kifejezések szinte teljes tárházát, 
arra a következtetésre jutott, hogy a szakterületnek legmegfelelőbb ki-
fejezés, a LUKOVICH féle városi üres fogalma6 lehetne, mivel „nem tesz 
különbséget „zöld” és „nem zöld” terek között, jól kezeli a klasszikus át-
meneti tereket”is, azonban – mint mondja – „problémát (szinte egyedül, 
de annál határozottabban) a neve okoz: tudjuk jól, hogy objektumter-
vezési értelemben és léptékben ez az „üres” nem „üres”, vagyis éppen a 
tervezési gyakorlat szempontjából nem használható (pl. városi ürester-
vezés...)” (BALOGH, 2004) e kifejezés. 
Vizsgáljuk meg részletesebben a szabad tér definícióját! Felülről nyitott. 
Amennyiben a célunk egy komplex, univerzálisan használható térrend-
szer definiálása, a felülről nyitottság kikötése kirekeszt jó néhány (a 
szakmai gyakorlatban használt) átmeneti tértípust, melyek (valamelyik) 
oldalról még nyitottak (fedett passzázs, előtető, árkádsor, kerti pavilon 
stb.). BALOGH is valahol ezt fogalmazza meg (mikor a szabadtér gyakor-
lati kibővítésének szükségességéről írja), hogy „az egységes gondolko-
dást és tervezést elősegítő elemek bekerüljenek a szabadterek gyakorla-
ti értelmezésébe. Ezek elsősorban az olyan fedett, de oldalt nyitott, vagy 
átlátható, de mindenképpen szabadon bejárható terek (passzázsok, 
átmeneti terek) definiálását, identitásuk megtalálását teszi lehetővé, 
amelyek léptékükben, anyaghasználatukban „együtt dolgoznak” a való-
ban szabad („felülről nyitott”) terekkel”.
Igaz, jelen értekezésben leginkább az emberi használatra feltárt és 
alakított városi terekkel foglalkozom, azonban nem feledkezhetünk el 

6  „A „városi üres” típusai a bejáratok előterei (szimbolikus és biztonsági funkciókkal), a tömbbelső 
(közösségi és privát udvarok, átriumok, passzázsok), utcák-terek hálózata (a város társadalmi 
életének, valamint az ezzel sokszor konfliktusba kerülő közlekedés fontos színhelye), parkok és 
kertek (közcélú, privát, illetve félprivát, lásd London híres „kulcsos” parkjait), valamint az egyéb 
lineáris elemek (folyók, vízpartok stb.).” LUKOVICH 2001
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azokról a terekről sem, melyek nem ilyenek. Ne is menjünk messzire, 
Nagytétényben, a Campona egykori római erőd régészeti területe sem 
feltétlen emberi használatra feltárt és alakított tér. Az alakítás (az romok 
felfedezése óta) pusztán a megőrzés szándékával történt (vagyis inkább 
nem történt), mert a terület kialakulásában, éppen a nem alakítás (til-
tás, védelem) játssza a főszerepet. Mégis, mikor a közvetlenül kapcsoló-
dó Szent Flórián teret próbáljuk téri értelemben definiálni, a régészeti 
terület felöli térfal-hiány az, ami elsősorban a nehézséget okozza. Tehát 
akarva-akaratlanul, de foglalkoznunk kell a régészeti területet is magá-
ba foglaló összetett térstruktúrával. Vagy vegyünk egy másik példát: a 
komplex térstruktúrába ugyanúgy bele tartozik egy erdei tisztás is, amely 
a maga természetszerűségében nem alakított tér, nem emberi haszná-
latra feltárt. Mégis tér, mert a környező erdő sűrűbb struktúrája egyér-
telmű térfalként fogható fel, definiálva magát a kifejezésében is (az er-
dőtől) megkülönböztetett tisztást. A szabadtér kifejezés, tehát leginkább 
beépítések közelében, épített környezetben értelmezhető fogalom, s a 
természetközeli, vagy kevésbé alakított zöld terekben, fokozatosan el-
veszti súlyát. Hasonló probléma adódik a szabadér kifejezéssel rokon, 
külső tér fogalmával is: „ (...) a külső tér az építészeti környezet artikulált 
és integráns része, vagyis egy folytonos természetű közeg, amit az épít-
mények hoznak létre.” (MEGGYESI - BENKŐ, 2001, p. 25) A probléma 
az egyébként szintén, az épített közegben jól használható kifejezéssel, 
hogy – a szabadtérhez hasonlóan – csak az emberi tevékenységből szár-
maztatja önnön létezését (a külső tér a belső építészeti térből kiindulva 
létezhet csak?), s a terek összességét számba véve, egy elenyészően pi-
ciny térszegmensből (belső terek) eredezteti önmagát (indirekt módon). 
Vagyis, az erdei tisztás ebben az esetben is periférikus szerephez jut, ha-
tósugáron kívül esik, mivel nem építmények hozzák létre. Amennyiben 
a tájépítészeti szakterület által „használt” komplex térrendszer, minden 
szegmensét tartalmazó teret, térösszletet szeretnénk definiálni, szüksé-
günk van a fent említett fogalmak legalább egyikének kibővítésére. 

A szabadtér, mint kifejezés egyébként rendkívül találó, mivel a köznyelv-
ben is, mikor a zárt belső terekből kikívánkozunk7, akkor is azt mondjuk: 
kimegyünk a szabadba, vagyis a szabad térbe. A fogalom részbeni ki-
bővítésével tehát egy valóban komplex térstruktúra definiálására nyílik 
lehetőség, valahogy így: a szabadtér, az időjárás hatásainak kitett tér.
Visszatérve a címre: közhasználatú szabadtér. Miért nem inkább közte-
rület? A válasz nagyon egyszerű, mivel a közterület8, nem fed le minden 
közhasználatú térrészt. Nagytétényben, a rehabilitációval érintett terü-
leten belül is találunk két olyan helyet is, ami közhasználatú, de nem esik 
ebbe a kategóriába. Az egyik a kulturális központ előtere, ami önkor-
mányzati tulajdonú (közhasználatra átadott) terület, s a másik a temp-
lomkert, ami egyházi tulajdonban van, mégis szabadon használható.

7  Az emberek többsége idejének nagy részét saját maga „választott börtönében” éli. A jelen 
pillanatban (itt és most) vajon miben különbözik szobánk, irodánk vagy munkahelyünk egy 
börtöncellától? Talán kicsit nagyobb, fényesebb, kényelmesebbek a bútorok? Pusztán csak a 
tudatunk, emlékeink (múlt), hitetik el velünk, hogy bármikor kisétálhatunk (jövő). A szabadság 
tehát elsősorban pszichés érzet, a megtapasztalt múlt és a jövő keveréke, amely a jelenben 
csak egyfajta fikció (bár nagyon is hihető). Itt és most csak a szabadban érezzük magunk igazán 
szabadnak (ALMÁSI, 2008).

8  közterület, a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 2. § (13)
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Történeti rétegződés, a településmag változásai

A régebbi korok emberének a gázló áldás volt. Lehetőség, hogy a vízfo-
lyás egyik oldaláról a legegyszerűbb módon átjusson a másikra. Gázlókat 
használtak a honfoglaló magyarok hadjárataik során, gázlókon hajtották 
át a marhákat a hajdúk. Szerencsés esetben egy lovas mindössze a csiz-
mája száráig lett vizes. A modern korig a gázló a folyón keresztüli közle-
kedést segítette elő.9 Nagytétény is egy ilyen dunai természetes átkelő-
helynek köszönheti stratégiai szerepét, mely jó ideig meghatározó volt a 
történelem során. Nem véletlen tehát, hogy itt épült fel a rómaiak Cam-
pona nevű tábora. Mindmáig kihat a település szerkezetére ez a korszak. 
Nemcsak, maga a tábor fizikai jelenléte – mint fátlan, körbezárt régésze-
ti terület, amely egyfajta idegen testként ékelődik a települési szövetbe 
-, hanem a mai szemmel megmagyarázhatatlan éles „S” kanyart leíró, 
az egykori erődöt megkerülő országút vonalvezetése is (Nagytétényi út) 
erről tanúskodik.
 Később a település nevét adó Töhötöm (Tétény) vezér téli szálláshelye is 
itt volt. A terület jelentőségét mutatja, hogy IV. László uralkodása idején 
1279. július 25-én ide hívták össze az országgyűlést. Fejlődése töretlen 
volt, 1461-ben mezővárosi rangot is kapott.10 A középkori építkezések fi-
gyelmen kívül hagyták a római kori tábor falait. A településközpont rész-
ben ráépült a tábor maradványaira, részben az egykori tábor falain túl 
terjeszkedett. Az egyhajós gótikus templom a római hadi úttól távolabb 
egy magasabb térszínen épült. A földesúr udvarháza a Dunához és a ki-
kötőhöz közel, az egykori tábortól kb. 50 méterre épült fel. Az udvarház 

9  Dunai szigetek – A dunai gázlókról (2010. augusztus 16.):
http://dunaiszigetek.blogspot.hu/2010/08/dunai-gazlokrol.html

10  Garbóci László helytörténész: Nagytétény története, előadás 2013/08/30, Nagytétény

és a templom között fejlődött a középkori település. Az egykori római 
hadi út Tétény településközpontjában ekkorra másodrendűvé vált. A Bu-
dára vezető országút nyomvonala is változott a római hadiúthoz képest, 
az út a templom irányába tolódott el. Az új, templomhoz vezető útvonal 
mentén alakultak ki a lakótelkek.11 A települést a török hódoltság idején 
elkerülték a háborúk, azonban Buda visszafoglalása Tétényt sem kímél-
te, s mindössze 30-40 lakos élte csak túl ezt a néhány évtizedet.12 A pusz-
tulást követően Száraz György királyi személynök szerzi meg a területet, 
s kezdi meg az újjáépítést. Korai halálát követően lánya, Száraz Júlia, s 
férje, Rudnyánszky József teljesíti ki, a hatalmas léptékű építkezéseket. 
Ekkor épül fel egy római kori villa rustica, valamint egy későbbi gótikus 
várkastély felhasználásával a mai kastélymúzeum lenyűgöző barokk épü-
letegyüttese (1743-1751).13 Alig pár évvel később elkészült a középkori 
alapokra épülő Nagyboldogasszony plébániatemplom (1755) is. Ebből a 
korszakból maradt ránk a ma is látható, a templomkertbe „száműzött”14 
szentháromság szobor, és Szent Flórián szobra is, amely a róla elnevezett 
piactéren kapott helyet. Az első katonai felmérésen már kirajzolódik, a 
másodikon már jól kivehető, a kastély és a templom összeköttetésére 
több, az egykori hadiútra merőleges tengely is megerősödött (mai Kiss J. 
u., Szent Flórián u., Katélypark u.), melyek mentén a település minden-
napi életét szervező három legfontosabb teret találjuk (templom előtti 
tér, piac tér, Szentháromság tér).
A barokk megújulás, kortárs léptékkel mérve is meghatározó, szinte 

11  Nagytétény történeti központjának rehabilitációs engedélyezési terve - Tervezési koncepció és 
program (2009). BME, BCE

12  Garbóci László helytörténész: Nagytétény története, előadás 2013/08/30, Nagytétény

13  Nagytétényi Kastélymúzeum,
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyt%C3%A9t%C3%A9nyi_Kast%C3%A9lym%C3%BAzeum

14  Eredetileg a Szentháromság téren állt, a mai háborús emlékmű helyén.



11

felfoghatatlan mértékű. Vagyis a modernkori „brutális” településképi 
változásokhoz mérhető arculatváltozás, egyszer már végigsöpört az or-
szágon. A XVIII. századi Magyarországon, a barokk stílus az addigi telepü-
lésképet gyökeresen felülírta, mindmáig meghatározó kézjegyet hagyva 
maga után. Tétényben a török pusztítás miatt ez a hatás hatványozot-
tan jelentkezett. A későbbi századok épületállománya már fokozatosan 
szervült a meglévő jelszerű barokk épületekhez, súlyponti elemekhez. 
Az addigi meghatározó barokk templom, kastély és szobrok mellé a ké-
sőbbi korok és az eklektika hihetetlen mennyiségű épületállományával 
inkább csak besorolt, fokozatosan lecserélve, sűrítve a „kitöltő” telepü-
lési szövetet. A XIX. század léptékében, hangulatában a barokk hagyaté-
kot tovább fűszerezte, de nem írta felül Tétényben. A sokféle stílus – mai 
szemmel – kitűnően megfért egymás mellett. Persze nem is olyan mesz-
sze innen, Pesten, az eklektika írt történelmet. A főváros, még mindig 
erre a hagyatékra épül, s azóta sem tudta ezt felülmúlni.
A modern azonban gyökeres változást hozott. A korábbi stílusirányzatok-
hoz képest olyan jelentős változás következett be mindössze 60 év alatt, 
amihez foghatót nem láttak még a korábbi századok. Ez a forradalmian 
új irányzat már csak kivételes esetben tudott kommunikálni a korábbi 
stílusokkal. Így viszonylag kisebb arányú beavatkozás is jelentős karak-
tervesztéssel, vagy gyökeres átalakulással járt. Természetesen a Máso-
dik Világháború súlyos pusztítása is tevékeny szerepet játszott tetézve 
a folyamatot. A háború azonban szerencsésen elkerülte Tétényt, így az 
egykori települési szövet, viszonylag egységesen megőrződött. A Metal-
lochemia rendkívüli környezetszennyezésének „köszönhetően” később 
a városrészben változtatási tilalom lépett életbe, amely szerencsésen 
tovább konzerválta a történeti településmagot. Ugyan az épületállo-
mány állapota rohamosan romlott, de mégsem történtek elépítések, 
átépítések, zavaró foghíjbeépítések. A lakótelepek, vagy oktatási, kultu-
rális intézmények egy-két szintes fáradt modern idillje tehát nem tudott 
ide beszivárogni, megbontva az egységes történeti szövetet. Ugyanígy a 

rendszerváltást követő „tomboló” posztmodern lázálom is elkerülte ezt 
a vidéket. Így adódhatott, hogy Budapesten szinte csak Nagytétényben 
maradt ilyen egységes történeti kisvárosias/falusias karakterű városrész, 
ekkora területen.
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Nagytétény lassú hanyatlása

Nagytétény felvirágzását és gazdasági gyarapodását nagymértékben a 
szőlőművelésnek köszönhette, amely már a rómaiak óta nagy hagyomány-
nyal bírt e vidéken. A XIX. század végén megjelenő filoxéra vész azonban 
egy-két évtizeden belül hatalmas pusztítást végzett a szőlőültetvényeken, 
megfosztva a lakosságot legfontosabb bevételi forrásától. A gazdasági 
traumát valamelyest enyhítette, hogy közben megjelent a vasút, s kiérke-
zett a HÉV is Nagytéténybe (1909). A jó közlekedési kapcsolatoknak és a 
főváros közelségének köszönhetően a XX. század első felében az ipar meg-
vetette a lábát a település határában. A térségbe települt nagyüzemek 
egyike volt a Metallochemia gyár elődje, a Lossinszky Imre gépészmérnök 
által alapított Magyar Ónművek (1910).15 Nem sokkal később kezdték el 
építeni a honvédségi sertéshizlaldát (1914-23)16 is. Mindkettőnél – hol 
előbb, hol később – azonban kiderült, hogy a település fejlődésének in-
kább gátját, mint motorját jelentik majd. Felülve egykor a Déli pályaudva-
ron a Balaton felé tartó vonatra – különösen a gőzmozdonyos korban – az 
utasok tudták, hogy még Budapest területén kétszer is fel kell húzni az ab-
lakot. Az alagútban, közvetlenül indulás után, mert bejött a kormos füst, 
és Nagytétényhez közeledve, Budafok-Háros megálló után, mert itt meg a 
nevezetes sertéshizlalda árasztotta el „illatával” a vagonokat.
Egy ott dolgozó üzemmérnök vallomása: „minden nap hajat kellett mos-
nom, hogy a trágyaszagot eltüntessem, mielőtt emberek közé megyek.”17

Vajon ki szeretne ilyen körülmények közé költözni, vagy itt vállalkozást 

15  A Metallochemia 50 esztendeje 1908-1958. Bp., 1958.

16  Az egykori sertéshizlalda - XXII. kerület Nagytétény:
http://budapestcity.uw.hu/03-muemlekek/22/Serteshizlalda/index-hu.htm

17  A Metallochemia 50 esztendeje 1908-1958. Bp., 1958.

nyitni? Aztán 1950-ben Nagytétényt Budapesthez csatolták. Felcsillant 
a remény, hogy a kicsit akkor már porosodó városrész ezzel újabb fejlő-
désnek indul. Azonban szép lassan kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a 
Metallochemia folyton terjeszkedő, gyarapodó gyára – amely akkor már 
a 16 ha-t is elérte – veszélyes anyagok teljes arzenálját árasztja szét fo-
lyamatosan a környéken, megmérgezve szinte mindent. Az 1976–77-es 
túlfeszített, technikailag-technológiailag nem megalapozott termelés 
következtében a kéményeken eltávozó füstgázok nehézfém-tartalma oly 
mértékben fokozta az akkoriban a gyártól már csak mintegy 200 m-es tá-
volságra húzódó lakóövezet szennyezettségét, hogy 1977 nyarán 62 ut-
cát (6000 felnőtt és 1080 gyermek lakóhelyét) veszélyeztetett övezetnek 
kellett nyilvánítani. Ezt követően majd harminc évig építési és változtatási 
tilalom volt érvényben itt.18 1977-ben a nagytétényi üzem orvosa megál-
lapította: több mint száz dolgozó súlyosan ólommérgezett. Még ebben az 
évben az ólomkohászatot végleg leállították az üzemben, azonban ez az 
esemény az évek során újabb és újabb vizsgálatokat generált. Kékesi és 
Sárkány (1990) vizsgálatai szerint például a tumoros halálokok országosan 
20%-ot tettek ki, míg a Metallokémia és Chinoin környékén 1979-1987 kö-
zött a 30-35%-ot is elérték vagy meghaladták. 
A nyolcvanas évek végén felerősödő környezetvédelmi civil mozgalmak 
Nagytétényben is határozottan kezdtek fellépni a Metallochemia nagy-
fokú környezetkárosításával szemben. A lakossági elégedetlenség ered-
ménye képen 1990. május 25-én, az új parlament alakuló ülése után két 
héttel a közegészségügyi hatóság (KÖJÁL) felfüggesztette a Metallochemia 
gyár tevékenységét. 19 Azonban a szörnyű hagyaték maradt: építési, vál-

18  Kerékgyártó György (2009.07.31): Végre fontos lehet a múlt Nagytétényben, 
http://www.kultura.hu/vegre-fontos-lehet-mult 

19  Fejér László és Nikiser Ágnes: A lerombolt és eltemetett Metallochemia
Környezeti kármentesítés Nagytétényben, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 
http://www.repet.hu/wp-content/uploads/2010/06/metallo-web.pdf
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toztatási tilalom, továbbá a gyárat övező 1400 lakóingatlan és közterület 
veszélyes hulladéknak nyilvánított, nehézfémekkel súlyosan terhelt földje, 
melyben a zöldség- és gyümölcs termesztését és fogyasztását is megtil-
tották. 1995-ben a sertéshizlaldát is bezárták.20 Ezzel a hagyatékkal nem 
csoda, hogy még a kétezres évek első évtizedében is rendkívül nyomott 
áron forogtak itt a lakóingatlanok.

20  Budapest: Az egykori sertéshizlalda - XXII. kerület Nagytétény,
http://budapestcity.uw.hu/03-muemlekek/22/Serteshizlalda/index-hu.htm
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Komplex rehabilitáció

Metallochemia - környezeti helyreállítás21

A fent vázolt események sora sürgető beavatkozást kívánt, ráadásul 
egyszerre óriási területen. A gyár bezárása után azonban – látszó-
lag – majd másfél évtizedig nem történt semmi. A háttérben azon-
ban tanulmányok, tervek születtek a kármentesítésre vonatkozóan, 
és elindult a pereskedések hosszú sora. Aztán 2001 nyarán a Repét 
Kft. hozzálátott a gyáron kívül található ingatlanok, kertek talajának 
részletes vizsgálatához. Több mint 1200 ház kertjéből vettek mintá-
kat, részletes elemzéseket végeztek és megállapították, hol mekkora 
a szennyezés mértéke, és az egyes helyeken hány cm mélyen kell el-
végezni a teljes talajcserét. Végül aztán a gyártelep kármentesítési 
beavatkozási munkái 2004 augusztusában kezdődtek meg és kisebb 
időszakos, az időjárás függvényében történt leállásokkal lényegében 
2008 májusának végéig tartottak22. A mintegy négy évet felölelő ki-
vitelezés folyamán teljes mértékben elbontották az egykori Metal-
lochemia telephelyen lévő valamennyi felszín feletti és felszín alatti 
létesítményt, elszállították a depónián kívüli összes veszélyes anya-
got és veszélyes hulladékot. Az egykori telephely déli részén kialakí-
tották a műszaki védelmi rendszert (a szarkofágot), melyben végleges 
módon elhelyezték a létesítmények bontásából származó anyagokat, 

21  Fejér László, Nikiser Ágnes: A lerombolt és eltemetett Metallochemia - Környezeti kármentesítés 
Nagytétényben. Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

22  A 1063/2004. (VI. 28.) sz. Kormányhatározat a kármentesítés 2004-2008 közötti megvalósításához 
összesen mintegy 12 Mrd Ft-ot biztosított a gazdasági, valamint a környezetvédelmi tárca 
költségvetéséből.

a szennyezettnek minősített és kifejtett talajt és a nehézfémekkel 
szennyezett salakot. A kivitelezés során kiemelték a szennyezett ta-
laj- és függővizet, amelyet a helyszínre telepített tisztítóberendezés-
be vezettek. A tisztított talajvizet aztán a Harangozó utcában futó 
közcsatornába vezették. A kifejtett szennyezett talaj és az eltemetett 
salak helyére az eredeti terepszintig tiszta talaj feltöltés került. 2005 
áprilisában elkezdődött az egykori Metallochemia-telep körzetében 
lévő magántelkek nehézfémekkel szennyezett talajának cseréje is. A 
munkálatok során 1000 kertben végeztek talajcserét, és gyűjtötték 
össze az ingatlanon lévő épületek padlásporát.
Az újkori Magyarország legnagyobb környezeti kármentesítése zaj-
lott itt az elmúlt években. Olyan nagy beruházás, amelyre példa még 
nem volt a hazai környezetvédelemben. Közel két évtizedes bizony-
talankodás, egymásra mutogatás és tudományos előkészületek után 
sikerült pontot tenni a több ezer ember életét és életminőségét meg-
határozó munkák végére.

A történeti városmag rehabilitációja

A történet itt véget is érhetett volna, azonban nem így történt. Még 
a gazdasági válság előtti utolsó pillanatban értékesítette Nagytétény 
Duna part menti egyik hatalmas telkét. A beruházó a rendkívül jó 
közlekedési adottságokra (M0, M6 autópályák, 6-os főút, elővárosi 
vasút), a Duna parti közvetlen kapcsolatra, a Száraz-Rudnyánszky kas-
tély szomszédságára és Nagytétény meglévő infrastruktúrájára építve 
(rátelepedve…), ide álmodta meg a Duna Spirit elnevezésű új városi 
alközpontját. A politikai vezetés, a sikeres üzletért cserébe, a telepü-
lésközpont komplex fejlesztését ígérte a helyieknek. Kiaknázva a lehe-
tőségeket, rendkívül jó helyzetfelismeréssel meg is kívánta pályázni, az   
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azidő tájt mindössze 15%-os23 önrésszel indítható uniós, Budapesti in-
tegrált városfejlesztési program, Budapesti kerületi központok fejlesz-
tése, funkcióbővítő rehabilitációs pályázatot (KMOP-2009-5.2.2/B). S 
innen vette kezdetét 2009-ben a több éven át tartó, komplex tervezési 
folyamat, melynek eredményeként megvalósulhatott ez a nagyléptékű 
(bruttó több mint egymilliárd forint24 értékű) rehabilitációs projekt. S 
hogy miért nagyléptékű és komplex? Mert a településrész méretéhez 
viszonyítva számottevő a beruházással érintett közterületek aránya 
(1,5 ha), s mivel a városrész összes jelentős, hangsúlyos teresedése, 
csomópontja megújult, így tapintható a változás. A rehabilitáción át-
esett közterületek mellett új kulturális központ és helytörténeti múze-
um, valamint könyvtár is épült, kibővítették a helyi civil szervezeteknek 
otthont adó épületet, s benne inkubátor házat is létesítettek, továbbá 
két, utcaképet meghatározó25 régi épület homlokzata is megújult.
Visszatekintve, helyzeti energiáját, perspektíváját vizsgálva elképesztő 
változáson ment keresztül a rendszerváltástól számított alig 25 év alatt 
Nagytétény. A Metallochemia és a sertéshizlalda árnyékában sorvadó, 
a környezetszennyezéssel hatványozottan terhelt, jövőkép nélküli tör-
téneti városrész, kulturálisan, fizikálisan megújulva, a környezeti károk 
béklyójától megszabadulva nézhet immáron a jövőbe.

23  Az önrész mértéke a beépítésekre és a közterületekre más-és más, ezért a végleges önrész 
mértéke 22,37% volt összességében. http://budafokteteny.hu/ujnagyteteny/dokumentumok.php  
(2014-08-09)

24  A projekt elszámolható költsége:1 068 147 123 Ft - A megítélt támogatás összege: 829 190 820 Ft

25  Az önkormányzati tulajdonú épületek kiadható üzlethelységei is megújultak.
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A tervezési folyamat

Koncepció és program

Alapadatok

Projekt: Nagytétény történeti központjának rehabilitációs 
engedélyezési terve

 Tervezési koncepció és program
Megrendelő: Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormány-

zat
Generál tervező: Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki 

Tanszék
Tervező: Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtérter-

vezési Tanszék
 M. Szilágyi Kinga, Almási Balázs, Nagy Ildikó Réka 
Munkatársak: Szabó Teodóra, Fillinger Zsófia, 
 BCE Tájépítészeti karának ötödéves hallgatói
Tervezés éve: 2009

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 
megbízásából 2009. nyarán végeztük Nagytétény történeti település-
magjának vizsgálatát, melynek célja a településközpont rehabilitációját 
megalapozó tájhasználati, tájszerkezeti, településkarakter és utcaképi 
vizsgálatok és elemzések elvégzése, majd ennek alapján településren-
dezési, rehabilitációs, karaktervédelmi és környezetrendezési javaslatok 
megfogalmazása, különös tekintettel a vizsgálati terület közterületeire, 
illetve az Önkormányzati tulajdonban lévő területekre.

A feladat

Az adatszolgáltatást helyszíni bejárással kiegészítve az alábbi elemzése-
ket végeztük el:

• A helyreállítást megalapozó tájtörténeti és településszerkezeti 
adottságok vizsgálata

• A helyreállítást meghatározó településrendezési adottságok
• A tervezési területet érintő fejlesztési elképzelések
• Közterületi struktúra elemzése
• Utcakép, településkép vizsgálatok
• Településképi értékek vizsgálata
• Településképi és funkcionális konfliktusok
•  A településközpont rehabilitáció tájépítészeti koncepciója

A településközpont rehabilitáció tájépítészeti koncepciója

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elhatározásai alapján a kastély és 
a történeti településközpont egységesen fejlesztendő a kulturális-turisz-
tikai kínálat és az élhetőbb lakókörnyezet megteremtése érdekében. Az 
egységes fejlesztés alapvető tájépítészeti feladatai:

• Meglévő zöldfelületek állapotának javítása
• A Nagytétényi útra merőleges közterületi és látványkapcsolatok 

erősítése, a kastélyhoz tartozó fejlesztések és a helyreállított főut-
ca között

• A XVIII. században jelentős terek (Templom előtti tér, Szenthá-
romság tér, Szent Flórián tér) rendezése, egykori jelentőségük 
visszaállítása

• Hiányzó településkapuk kiépítése
• A Nagytétényi út településközponti szakaszán forgalomcsökkentő 

és a történeti településközpontot hangsúlyozó új burkolat (bazalt 
nagykockakő) kialakítása 
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• Nagytétényi út fasor felújítása, kiegészítése, közterületek rende-
zése

• Az utcakép helyreállítása érdekében (Répa utca, Hugonnay Vilma 
utca, Kastélymúzeum utca) fás térfalak kialakítása

• A településközpontban található Sophora japonica (japánakác) 
telepítések, mint a településrész legerősebb zöldfelületi karakte-
relemének megőrzése, erősítése

A helyreállítás fontos sarokpontja, az egykori római tábor megmaradt 
területének rendezése. A koncepció megállapítja továbbá, hogy a tele-
pülésközpont értékes és karakteres elemei a meglévő kiselemes kő tér- 
és utcaburkolatok. A településkarakter megőrzése céljából a meglévő 
keramit és bazalt kockakő burkolatok védelme javasolt. A kisebb forgal-
mú mellékutcák felújításánál a meglévő kiselemes burkolat felújítására, 
kiegészítésére kell törekedni.

A későbbi rehabilitációs területet is érintő közterületek, tájépítészeti 
koncepcióterveinek elkészítésében résztvevő hallgatók és konzulenseik:

• Szentháromság tér: Göb Ágnes, Márton Lőrinc, Szöbölödi Anita, 
konzulens: Almási Balázs és Báthoryné Nagy Ildikó Réka

• Kastélymúzeum utca: Németh Márta, Takács Dániel, konzulensek: 
Almási Balázs és Báthoryné Nagy Ildikó Réka

• Szent Flórián tér: Győre Viola, Keserű Anna, Pataky Zsófia, konzu-
lensek: Almási Balázs és Báthoryné Nagy Ildikó Réka

• Landler utca (jelenleg már Szent Flórián utca) - templomkert: Hut-
ter Dóra, Jánossy Gergely, Perneczky Sára, konzulensek: Almási 
Balázs és Báthoryné Nagy Ildikó Réka

Engedélyezési és kiviteli terv

Alapadatok

Projekt:  Nagytétény történeti központjának rehabilitációs 
terve

Megrendelő:  Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormány-
zat

Generál tervező:  Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék

Tervező:  Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtérter-
vezési Tanszék

 Almási Balázs, Gergely Antal (kiviteli terv)
Munkatársak:  Tánczos Szilvia, Varga Rita
Szakági tervezők: Geodézia – Tóth Csaba, Vajda Szabolcs
 Útépítés, forgalomtechnika – Kiss Csaba
 Közvilágítás, elektromos ellátás – Benkő Zoltán
 Vizi közművek – Bogár Szabó László, Székely Lajos
 Költségvetés – Lipcsei Ágnes
 Tartószerkezeti tervezés – Szlancsik László
 Öntözés – Török Csaba
 Rehabilitációs környezettervező szakmérnök – Rózsa 

Sára
Tervezés éve:  2010-2011.
Kivitelezés éve:  2012-2013.

A KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú, Budapesti integrált városfejlesztési 
program, Budapesti kerületi központok fejlesztése témában, funkció-
bővítő rehabilitációs pályázata által érintett szűkebb területre elkészült 
Nagytétény történeti központjának rehabilitációs tanulmányterve. Bu-
dafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a tanulmány segít-
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ségével sikeresen túljutott az első fordulón, és támogatást nyert a to-
vábbtervezésre.
2010-ben felkérés érkezett a Műegyetem Építészettörténeti tanszékéről 
a pályázat álta l érintett közterületek engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére.

Területlehatárolás

A tervezés által érintett területek a funkcióbővítő pályázatban használt 
akcióterületi elnevezések alapján a következők voltak:

Akcióterület és a területet érintő telkek helyrajzi számai:

Szentháromság tér felújítása: 232588, 232589, 232517, 231727/1, 
  232440
Mozi előterének kialakítása: 231726, 231725
Kastélymúzeum utca felújítása: 232439, 232440
Szent Flórián tér felújítása: 232433, 232439, 232432
Landler utca megújítása: 232464
Nagytétényi út (Templomkert - 
Landler utca átkötés): 232517
Templomkert megújítása: 232569, 232554, 232572

A területet érintő védettségek

Műemléki telek
• Templomkert
• Szent Flórián tér
• Zsinagóga

Műemléki környezet
• Szent Flórián téren lévő erőd

Régészetileg védett terület
• Zsinagóga
• Szent Flórián téren lévő erőd
• Országzászló területe

Régészeti lelőhely
• Templomkert
• Zsinagóga
• Szent Flórián tér
• Landler utca
• Kastélymúzeum utca
• Nagytétényi út

Városkép szempontjából kiemelt terület
• Templomkert
• Mozi előtti terület
• Szentháromság tér
• Nagytétényi út (városkép szempontjából kiemelt útvonal)

Fővárosi jelentőségű védett fasor
• Nagytétényi út menti fák

Településképvédelmi jelentőségű művi érték
• Szent Flórián tér

Fővárosi rendeletben védendő épületegyüttes
• Templomkert
• Mozi előtti terület

Országos védelem alatt álló műemlék
• Templomkert
• Zsinagóga
• Szent Flórián tér

Országos védelem alatt álló építmények
• Barokk, Szentháromság-oszlop (Templomkert) 1739-40
• Barokk, római katolikus templom (Templomkert) 1750 körül,  
 középkori részletek 15. század (torony, szentély)
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• Régi községháza, iskola (Landler utca eleje) 1790 körül
• Barokk, ortodox izraelita imaház (Zsinagóga) 18. század
• Barokk, Szent Flórián-szobor (Szent Flórián tér) 1760 körül
• Római tábor maradványai (Szent Flórián tér) 2-4. század
• Fővárosi védettség alatt lévő emlékek, épületegyüttesek
• Nagytétényi út páros oldala, Szentháromság tér Anger Jakab utca  
 közötti szakasza (Szentháromság tér, Templomkert)
• Szabadság utca teljes hossza (Templomkert)
• Szentháromság tér teljes területe (Szentháromság tér)
• Művi értékek
• Szent Flórián tér, öntöttvas kút

A telkek övezeti besorolása

Templomkert L4-NT/AI-2 (intenzív kertvárosias lakóterület)
Szentháromság tér KÖ-h-XXII (közlekedési terület)
Mozi előtti terület L4-NT/AI-2 (intenzív kertvárosias lakóterület)
Mozi L4-NT/6 (intenzív kertvárosias lakóterület)
Landler utca KÖ-h-XXII (közlekedési terület)
Szent Flórián tér Z-FK-XXII/1 (fásított köztér)
Kastélymúzeum utca KÖ-h-XXII (közlekedési terület)

A feladat

Az integrált városfejlesztési stratégiában megfogalmazott elvek, vala-
mint Nagytétény Duna parti területeinek (Duna Spirit) fejlesztési elkép-
zelései mind-mind a Duna part-kastély-történeti településmag kapcso-
latának erőteljes fejlesztését szorgalmazzák. A tervezés által érintett, a 
közösség számára megnyitni kívánt új és átalakítandó épületek valamint 
a közterületi megújítás is tehát ezt a célt szolgálja. A kastély és templom-
tér közt egy elsősorban gyalogos preferenciájú új „tengely” kialakítása a 

cél. Gépjárművek csak célforgalomként hajthatnak majd be a zsákutca-
szerűen kialakított Landler utcába. A Kastélymúzeum utca az időszakos 
rendezvények idején jelentős parkolási igényt lesz képes kielégíteni.
A fejlesztési terület másik gócpontjában a Szentháromság téren is je-
lentős változások tervezettek. Az emlékmű jelenlegi járműforgalommal 
körülvett szigetszerű kialakítása átalakul, és itt is elsősorban a gyalogo-
sokat szolgáló kisvárosias karakterű terecske születik. Az egykori mozi 
helyén épülő új kulturális központ pedig a jelenlegi családsegítő központ 
megnyitott és újraformált kertjén keresztül lesz majd a Szentháromság 
térről elérhető.
A Kastélytól induló keresztirányú tengelyek (Kastélypark utca- Szenthá-
romság tér, Kastélymúzeum utca - Szent Flórián tér- Szent Flórián (egy-
kori Landler) utca - Templom kert) Nagytétényi úton való biztonságos 
átvezetését új, szigettel védett gyalogátkelők biztosítják majd.
Mivel számos országos jelentőségű védett építészeti érték közvetlenül 
határolja a területet, kiemelkedően fontos a közterületeken megjelenő 
anyagok minősége és megjelenése. A történeti környezet megkövete-
li a természetes „történeti” anyagok használatát (mint például kis- és 
nagyelemes bazalt kockakő).
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A megújítás eszközrendszere

A növényzet funkcionális és karakterképző hatása

A növényzet karakterképző szerepe egy település életében vitathatat-
lan. Több tényezőre is bonthatjuk e hatást: mennyiségi és minőségi ösz-
szetevőkre. A szabályok viszonylag egyszerűek és magától értetődőek, 
de ha vétünk, s nem a megfelelő növényt alkalmazzuk, az hatványozot-
tan kelt zavaró hatást. A hiba nagyságának függvényében először csak 
karakterét vesztett lesz a vizsgált térrész. Az épített környezetbe kevéssé 
illő növények talán csak a tudatalattinkra hatnak, s csak érezzük, hogy 
valami nincs rendben, de nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi okoz-
za ezt. Amennyiben az illeszkedés hiánya egyre erőteljesebb, úgy egy-
re inkább felismerhetővé válik a tény, hogy nem a megfelelő növényt 
alkalmazták. Szerencsére a növényzet alapvetően pozitív hatással van 
az épített környezetre, és ezért ritkán fordul elő, hogy még a laikusok is 
észrevegyék a fiaskót. Azonban akármennyire is egyszerűnek tűnik, való-
jában rendkívül nehéz megtalálni a legmegfelelőbb egyedeket. Miért is? 
Mert a növények esetében a környezeti és klimatikus tényezők alapvető 
szerepet játszanak a túlélés, az egészséges fejlődés szempontjából, így 
a lehetőségek a pusztán esztétikai megközelítéshez képest erőteljesen 
korlátozottak.
Indirekt módon, a zöld szempontjából vizsgálva a helyzetet: az épített 
és a zöld aránya alapvetően befolyásolja az építészeti közeg hatásának 
erejét. Minél kevesebb a zöld, annál erőteljesebben jut érvényre az épí-
tészeti karakter. Amennyiben egyáltalán nincs zöld az adott térben, úgy 
az igen erőteljes karakterrel bír, azonban ez esetben már felerősödhet-
nek negatív emocionális hatások is. Itt kell megemlítenem a növényzet 
helyi klímamódosító, vagy pszichikai hatását is, ami így közvetetten, de 

ugyancsak szerepet játszik ebben a kérdésben. A növényzet hiányát leg-
inkább akkor érezzük, amikor az építészeti közeg élményszerű intenzitá-
sa csökken, vagy kisebb mértékű. Tehát az építészeti környezet fiaskóit, 
hiányosságait, monotonitását, a növényzet megfelelő alkalmazásával 
orvosolhatjuk, javíthatjuk. Ha meg akarjuk vizsgálni a növények karak-
terképző hatását, célszerű csoportosítva, alapvető típusokra bontva 
megtennünk ezt. 

A lombkorona szint

Nagytétényi út és felfűződő utcácskák

A fák, méretükből adódóan alapvető jelentőséggel bírnak a település-
kép alakításában. A képi megjelenés mellett azonban nem szabad meg-
feledkezni városökológiai jelentőségükről sem. A magyarországi klimati-
kus viszonyok mellet, egy forró kánikulai napon egy fátlan, napos téren, 
vagy utcán végigsétálni meglehetősen kellemetlen dolog. Az építészeti 
szférában gyakran követendő példaként állnak a mediterrán, vagy nyu-
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gat európai fátlan (piac)terek, homlokzatokat látni engedő ideálképei. 
Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a mediterrán országok-
ban, a legmelegebb órákban szieszta idő van, vagyis szinte senki sincs 
az utcán, csak délután, és leginkább estefelé van nagy élet a tereken, 
amikor a kövekből visszasugárzó hő már jótékony hatású. Nyugat Euró-
pában ugyancsak a klíma miatt nincs szükség fákra, csak ellenkező érte-
lemben. Ugyanis ott csak nagyon ritkán fordul elő a kánikula. Az Egyesült 
Királyságban például a játszótereken egyáltalán nincsen árnyékot adó fa 
(holott ez itthon elképzelhetetlen lenne). Bár az utóbbi időben néhány 
szakember már ott is megkongatta a vészharangot, mivel a klímaválto-
zás következtében az extrém időjárási viszonyok gyakorisága évről-év-
re nő,26 de a gyakran szitáló eső ellenében is, a fák jó ideig menedéket 
nyújtanak. Szerencsére itthon, szakmai körökben is egyre gyakoribb az 
igény a fák alkalmazására hasonló szituációkban. Természetesen vannak 
olyan esetek (Nagytétényben is), amikor valóban nincs szükség fákra az 
utcaképben. Azonban jobban szemügyre véve, ezekben az esetekben ál-
talában nincs is elég hely fákat ültetni (mint például a Nagytétényi úton 
az „S” kanyarban, vagy a Templom, és Kiss J. utcákban). Vagyis a fátlan 
utcakép (indirekt módon) erőteljesen közvetíti a (kis)városias hangula-
tot. A Nagytétényi út hajdani főút szerepe (régi 6-os), s a buszközleke-
dés miatt is, széles pályatestet szorítottak a néhol egészen szűk zártsorú 
beépítések közé. Így viszonylag gyakran – főleg a központi szakaszokon 
–olyannyira leszűkülnek a járdák, hogy fák ültetésére egyáltalán nem kí-
nálkozik lehetőség. Máshol is csak egészen rövid szakaszokra „szakad” 
meg a fátlan zártsorú földszintes beépítés. Van úgy, hogy csupán egy-
egy szoliter fát találunk egy aprócska kis kiszélesedésben. A főútra csak 
a „belvárosi” szakaszon fűződik fel egy-egy olyan szűk kis mellékutca, 

26  Bartholy Judit, Dunkel Zoltán (2006): A növénykultúrák fejlődését befolyásoló éghajlati 
paraméterek tendenciaelemzése. A klímaváltozás kockázata: kihívások és teendők, 2006 október 
20. Budapest MTA kibővített ülése.
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ahol szintén nincsenek fák (Templom u., Szabadság u., Kiss János u., Föld 
u.). Vagyis, városközponti pozíciót  jelez a fák hiánya. Persze nyilvánvaló, 
– mondhatnánk – hogy a sűrű beépítés, a szűk utca keresztmetszetek 
nem biztosítanak elég helyet egy fasor ültetéséhez. Azonban, ha mégis 
biztosítanának minimálisan többet, éppen csak annyit, hogy egy, vagy 
két fasort valahogy beszorítsunk, tudatosan jelezhetjük a városközponti 
pozíciót a fasor(ok részleges) elhagyásával. Ez történt az egykori Landler, 
ma Szent Flórián utcában is (az északi, főúthoz közel eső szakasz), ahol 
csak a nyugati oldal kapott fasort és zöldsávot, míg az ellenkező oldalon 
a homlokzatig futtattuk a burkolatot. A Nagytétényi út térszervezésére 
jellemző, hogy a szűk, döntően fátlan belvárosi szakaszra felfűződő apró 
terekben jelenik csak meg dús növényzet (Kulturális központ előtere, 
Szentháromság tér, templom kert, Országzászló tér, Könyvtár előtere), 
ellenpontozva a földszintes homlokzatsor vizuális dominanciáját. A fák-
hoz csak közvetetten van köze, de a belváros másik erőteljes karakter 
eleme, a templomtorony látványa. A főutcának csak azon a szakaszán 
érezzük magunkat a központban, ahonnan a templomtornyot látni az 
út tengelyében. S mivel nincsenek, vagy csak alig vannak fák, így ez elég 
hosszú szakaszra jellemző (Kastélypark és Angeli utca közti szakasz). S 
mivel kevés a fa, ezért ahol van, azt kitüntetetten fontosnak, karakte-
resnek érezzük, mint például az egykori zsinagóga (ma könyvár) előkert-
jében lévő öt darab japánakác esetében is. A zártsorú homlokzatsortól 
mintegy nyolc méterrel hátrébb húzott XVIII. századi épület előterében 
lévő fák, nem csak azért töltenek be fontos szerepet, mert zöld felhősze-
rű megjelenésükkel kiemelik az épület közösségi funkcióját (egykoron 
zsinagóga, a rehabilitáció során könyvtárrá alakítva), hanem a zsidó kö-
zösség életében is meghatározó szereppel bírnak. Ugyanis a második 
világháború után csak öt család tért vissza Nagytéténybe, s ők ültették 
ezeket az emlékfákat. A rehabilitáció során ezért kitüntetett figyelem 
övezte sorsukat. A Nagytétényi út fásítási koncepciója, a településköz-
ponti karakter megőrzése, erősítése érdekében a felfűződő terek – meg-

határozott fajjal történő – fásítására törekedett. A faj kiválasztásánál a 
következő szempontokat vettük figyelembe: illeszkedés, ellenálló képes-
ség, méret, habitus. A főutca meghatározó faja a japánakác (Sophora 
japonica). A meglévő egyedek vizsgálatánál megállapítható volt, hogy 
viszonylag jól tűrik a mostoha körülményeket (környezetszennyezés, só-
zás, esetleges ifjítás, burkolt felületek hatalmas aránya) is. Idős korukra 
karakteres, szép koronát növelnek, és a térszervezés, látvány szempont-
jából, az egyik legfontosabb tényező, hogy a földszintes beépítés fölé 
tudnak nőni. Vagyis általában az ereszvonal felett bontják ki a koroná-
jukat, egyfajta ernyőt képezve az utca felett. A lombstruktúra így nem 
lóg bele a közlekedési űrszelvénybe, s láttatni engedi a földszinti üzlet-
sorokat, portákat is. Sajnos ahol légvezetéket találunk, ott kiskoronájú 
egyedeket szükséges alkalmaznunk (a hálózatokat kezelő csak ezekre ad 
engedélyt), ami a téri elrendezés szempontjából nem, vagy csak kevés-
bé előnyös. A Szentháromság tér keleti térfalán így csörgőfát (Koelre-
uteria paniculata) alkalmaztunk, a meglévő fasor kiegészítésére. Ha a 
nagytermetű fajok valahogy mégis „átcsúsznának” az engedélyezésen, 
a légvezeték karbantartói brutális (általában szakértelmet nélkülöző) 
csonkolást végeznének, melynek eredményeképpen szomorú, torz ha-
bitusú egyedek sínylődnének az utcában, amire a Nagytétényi út Angeli 
utca sarkánál láthatunk intő példát.
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Utcák a Nagytétényi úttól távolabb

A főút erőteljes kisvárosi hangulatától elszakadva, egyre erőteljesebb fa-
lusi íz érződik az utcákat járva. Felszakadozó, hézagosan zártsorú beépí-
tést és légvezeték erdőt találunk a Szent Flórián utcában mindkét olda-
lon. Tovább haladva, a Szent Flórián téren, már-már szinte falun érezzük 
magunkat. A hagyományos falusi környezetben már más receptet érde-
mes követnünk, ha fákban gondolkozunk. A falusi élet hagyományosan 
mindig is megkövetelte a gyakorlatias hozzáállást, és a vidéken élők, en-
nek szellemében minden talpalatnyi helyet ki is használtak. Így a porták 
előtti utca szakaszon, régen gyakran gyümölcsfákat ültettek, amit az írat-
lan szabályok szerint nem illett idegeneknek dézsmálni. Így került a falusi 
utcára a szilva, vagy a kisebb ápolást igénylő egyéb gyümölcsfajok, mint a 
cseresznye, meggy, körte, dió vagy mandula. Vidéki falvakban, vagy üdü-
lőterületeken még valamelyest él ez a szokás, viszont az urbanizáltság 
előretörésével, egyre inkább tűnnek el a haszonnövények az utcákról. A 
nagy forgalmú utak mentén, a légszennyezés okozta lerakódások miatti 
félelem érthető is, azonban a kis utcácskákban a gyümölcsfák eltűnése 
ezen indokok mentén már nem magyarázható. Tény azonban, hogy itt 
Nagytétényben az egykori Metallochemia okozta nehézfém szennyezés 
miatt, még a kertekből is tiltották a gyümölcs fogyasztását. Így talán nem 
csoda, hogy a beavatkozás által érintett két utcában, mindössze egyet-
len meggyfát találtunk. A helyi speciális helyzettől függetlenül, ma már 
a lakosság egyre kevésbé törődik a porták előtti közterületek ápolásával. 
A közterületeket üzemeltető önkormányzatok, viszont költséghatékony 
módon igyekeznek, csak a minimálisan szükséges fenntartási munkákat 
elvégezni. Ezért gyümölcsével „szemetelő” fákat nem engednek ültetni. 
Ez már oly régi folyamat, hogy a gyümölcsfák közterületi ültetésének 
tiltása, már jó ideje beépült a tájépítészeti oktatásba is.
Nyugat Európában és a tengerentúlon reneszánszát éli, de nálunk is 
egyre népszerűbb a közösségi kert mozgalom, a városi kertészkedés (Ur-

ban Agriculture) és ehhez hasonló, az ökologikus városi rendszereket 
támogató közösségi mozgalmak, mint például a permakultúra is. „A per-
makultúra célja, hogy az ember számára hasznos fajokból hozzon létre 
ökológiai rendszereket, és csökkentse az emberi szükségletek megterem-
tésének ipari hátterét, energiaigényét, környezetromboló hatásait”27. 
Ennek tükrében, világszerte egyre gyakrabban ültetnek gyümölcsfákat 
is, városi környezetben. Jó lenne itthon is újra feleleveníteni, e lassan 
már kihalófélben lévő szép, s hasznos hagyományt.
A gyümölcsfák kérdésétől függetlenül, kisforgalmú lakóutcák fásítása 
esetében a környezetszennyezés sokkal kisebb szerepet játszik, mint a 
központi pozíciójú főútak mentén, így jóval nagyobb az ültethető fajok 
száma is. A gyakori légvezetékek miatt azonban csak a kistermetű díszfák 
jöhetnek számításba, de még így is óriási a szortiment. Ebből adódóan 
a lakóutcák faállományának heterogenitása általában igen szélsőséges 
mértéket ölt. A minden koncepciót nélkülöző vegyes faállomány karak-
tert gyengítő hatású, mivel a gyakran különböző kontinensekről szár-
mazó, más-más ökológiai viszonyokhoz alkalmazkodott fajok, a hazai 
körülményektől erőteljesen eltérő vidékek hangulatát idézik. Így adódik 
például, hogy Nagykovácsi hagyományos, falusias hangulatú főutcáján 
megjelenő, az észak európai klímát kedvelő nyírfa (Betula pendula), és a 
balkáni származású feketefenyő (Pinus nigra) idegenül hat, s rombolja a 
falusi karakter érvényre jutását. A túlnemesített vörös, vagy tarka lombú 
fajták is kerülendők ugyanezen okból. A rendezett utcakép eléréséhez 
célszerű tehát egységes fasort terveznünk. A falusi karakter megidézé-
séhez a legszerencsésebb, valamilyen gyümölcsfa dísz változatát, vagy 
olyan gyümölcsfát választani, ami kevésbé „szemetel”. A Szent Flórián 
utcában a japáncseresznye egy rózsaszín virágú fajtáját választottuk 
(Prunus serrulata ’Accolade’), de szóba jöhet még a díszalma, a mandula 

27  http://hu.wikipedia.org/wiki/Permakult%C3%BAra - 2014-08-12
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(bár ebből méretesebb egyedek csak külföldről szerezhetők be), vagy a 
légvezeték nélküli utcákban a dió is. Gyakran az utcák elnevezése őrzi, az 
egykor dominánsan ültetett fajokat.
A Kastélymúzeum utcában – a települési struktúrában betöltött egye-
di helyzete miatt – némileg más koncepciót alkalmaztunk. Itt két telje-
sen eltérő világ találkozik egymással. Az utca déli oldalán, annak teljes 
hosszában a kastélykert masszív kerítése húzódik, előtte pedig kimért 
eleganciával egy körülbelül 40-50 éves, gyönyörűen egységes japánakác 
fasor díszeleg a zöldsávban. Az épület távolabb van, de a növényzettől 
egyébként sem érvényesül az utcaképben. A túloldalon a faluszéli han-
gulaté a főszerep: oldal és hátsókertek, toldalék- és melléképületek, 
tákolt, hullámpala kerítés, rozsdásodó közvilágítási oszlopok, egy-egy 
kisfa, szedett-vedett cserjék, kiszélesedő zöldsáv és egy trafóház. A két 
oldal közt óriási a kontraszt, bár abban megegyeznek, hogy mindkettő 
térfal némileg érdektelen. Az elsőként felmerülő, kézenfekvő megoldás 
szerint, megtükrözve a japánakác fasort, egységesíthetnénk a két oldalt. 

Azonban akkor közvetlen kapcsolatot létesítenénk közöttük, egy olyan 
vonal mentén, ahol a történeti fejlődés során, korábban sosem létezett 
szerves kapcsolat. A kastély mindig is különálló entitás volt, sosem vállalt 
közösséget az itt kialakuló cselédsorral. A kontrasztot tehát csökkenteni 
szükséges, de megszüntetni nem szabad. Itt két külön világ ütköző zóná-
ja találkozik, amit nem lehet elhazudni. Olyan fásítást alkalmaztunk az 
északi oldalon, ami a falut jelképezi: a rendezetlen, kialakulatlan hátsó 
kerteket takarja, a képileg ingerszegény környezetet pedig intenzifikálja. 
Az intenzitás növelésére vegyesen több fajt is alkalmaztunk, amelyeket 
a falusi hangulat megidézésére gyümölcs, és díszgyümölcs fajok közül 
válogattunk (madula, díszcseresznye, díszalma, birs és vackor).

A Szent Flórián tér

A Szent Flórián tér esetében a lombkorona szintben jelentős beavatko-
zásra volt szükség. A tér fásított köztér besorolásban van, azonban mesz-
sze nem teljesítette az előírt minimális lombkorona fedettség mértékét. 
A teret határoló utcák fásítását (15 egyed) leszámítva is 27 fát ültettünk 
a 20%-os előírás teljesítéséhez. A tér szempontjából valóban hiányoztak 
a fák, mint egy falat kenyér, de egyáltalán nem csak az előírások és a vá-
rosökológiai körülmények áldatlan állapota miatt. A tér, valójában nem 
is létezett térbeliségét illetően, ugyanis szinte a teljes nyugati térfala hi-
ányzott. A Campona régészetileg védett fátlan területe felöl „kilyukadt”, 
s a rétszerű hatalmas térség, faluvégi hangulatot árasztott. A fásítás 
elsődleges célja volt tehát a délnyugati fronton, egy erőteljes horizont 
magasság feletti vizuális zárást létrehozni. A hársakból alkotott lombtö-
meg másik feladata – természetesen az ökológiai kiegyenlítő szerepen 
túl – egy árnyas piactér létrehozása volt. Egyfajta hátsó kis „szoba” a 
délnyugati kiszögellésben, amely önállóan, a tértől kissé leválasztva is 
tud működni. Az öt méteres raszterben kiosztott fák, s a határoló ültetés 
geometriai rendje igazodik a barokk kastélykert közelségéhez, megidéz-
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ve a kor mértani szigorúságát, s gyakran alkalmazott egyik fafaját (Tilia 
cordata). A „tömbszerűen” ültetett hársfa csoport, a Kastélymúzeum 
utca tengelyének lezárásában is szerepet játszik, s semleges hátteret 
biztosít két szoliter fának. Az idővel hatalmasra növő platán (Platanus 
acerifolia), és az elé ültetett japán liliomfa (Magnolia cobus) kitöltik a tér 
délnyugati sarkát, s tovább fordítják a kelet felöl érkezők tekintetét a tér 
belseje felé, északi irányba. Az erőd hajdani bejáratának tengelyében a 
hársfasor megszakad, jelezve az egykori bejáratot. A tér északi felében 
két lényeges beavatkozás történt: Az egyik, a tér északnyugati sarkának 
transzparens szűrő-szerű lezárása, melyben két (egy már meglévővel 
kiegészülve három) nagy koronát nevelő fa játszik szerepet. A nyugati 
ostorfa (Celtis occidentalis) karakterében semleges, térkitöltő szereppel 
bír, s nagyra növő, terebélyes koronája részleges zárást ad a tér felől, 
ugyanakkor láttatni engedi az Úttörők útja irányában tovább áramló töl-
csérszerű teret. A dió (Juglans regia), már a falusi karaktert hozza, s a 
már ott lévő eperfával (Morus alba) kiegészülve ernyő-szerűen árnyékot 
biztosítanak az ivókút köré szervezett pihenő egységnek. A három fa, 
hézagos zárásával súlypontba helyezi a kissé furcsa módon pozícionált 

Szent Flórián szobrot. A barokk szobor ugyanis, a teret határoló utca, 
tér felöli belső oldalán található, de arccal kifelé, az út felé néz. A másik 
beavatkozás, az az élő szoborfülkeként funkcionáló nyírt gyertyán (Car-
pinus betulus) facsoport, amely horizontmagasság felett, idővel tömör 
zöld hátteret biztosít majd. A fajválasztás nem véletlen, hiszen a barokk 
kor pompás kertjeinek egyik legnépszerűbb nyírt sövénynövénye a gyer-
tyán volt. A törzses, fatermetű, formára nyírt facsoport tehát egyrészt 
a barokk kastély közelségének, a térre kivetített hírvivője, másrészt egy 
olyan szokatlan figyelemfelkeltő (látvány)elem, amely a rehabilitáció 
egymástól távoli tereinek (Országzászló tér, kulturális központ előtere, 
Szent Flórián tér) kapcsolatát is megteremti egyben.

Az Országzászló tér

Maga a tér, valójában egy volt foghíjtelek, mely a második világhábo-
rúban egy célt tévesztett bombatalálat következménye. A valódi cél 
a következő kisutca (Kis János u.) sarkán lévő zsinagóga épülete volt, 
ami abban az időben lőszerraktárként működött. Nagytétény történeti 
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városmagjának óriási szerencséje, hogy a lövedék egy sarokkal odébb 
csapódott be, mert ha betalál, ma nem létezne történeti központ. A 
beavatkozás során a telek szomszédos épületeinek tűz- illetve végfalait 
el kellett tüntetni, ezért a tervezett lombkoronaszint, a térfalakat meg-
határozó, keretező jelleget kapott. A szomszédos épületek tűz- illetve 
végfalait egységes – a nyugati oldalon dupla – fasorral takartuk, amely 
a tér északkeleti sarkában megjelenő kubusszerű nyírt facsoporttal zöld 
keretbe foglalja az emlékművet. A zöld térfalak a Nagytétényi út felé 
megnyílnak, kihangsúlyozva a zászlót. A nyírt facsoport és a dupla fasor 
tengelye alig észrevehetően összetart, így optikailag nagyítja a teret. A 

„csalásra” még ráerősít a dupla fasor fáinak a főút felé egyre nagyobb 
közű kiosztása is. A helyszínen ezek a parányi eltérések szabad szem-
mel alig észrevehetők, azonban tudat alatt hatnak ránk. A szabályos 
formára nyírt gyertyánok csoportja jól ellenpontozza a túloldal inkább 
felhőszerű zöld tömegét. A szomszédos épületek falainak takarásánál 
kisméretű fákat alkalmaztunk, mert ezek később sem növik túl a fala-
kat, és a szemközti templomkert hatalmas fáival sem volt célunk konku-
rálni. Az ide tervezett japáncseresznyék később a Szent Flórián utcában 
folytatódnak, s teremtenek kapcsolatot a Szent Flórián térrel, erősítve 
a kastélyra rávezető, a főútra merőleges keresztirányú „tengelyt”. A ke-
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retező díszcseresznye fasor több meglepetést is tartogat. A homogén 
zöld fal az évszakok változásával más és más képet mutat. Télen a cse-
resznyék finom ágrendszere érvényesül, nyáron a lombkorona áraszt 
egyfajta falusias, kisvárosias légkört. Tavasszal azonban az egységesnek 
tűnő fasor felfedi titkát, s fehér és rózsaszín virágú fajták kompozíciója 
ad különleges képet. Ősszel pedig, élénksárgás piros színbe öltöznek a 
fák. A díszcseresznyék színekben gazdag váltakozó képével ellentétben a 
nyírt facsoport decens visszafogottsága dinamikus egyensúlyt teremt a 
zászló két oldalán. A nyírt egyedi formájú gyertyán kubus, kiemeli az új 
gyalogos tengely kezdetét, amely a kastélyhoz vezet. Szigorú formája a 
barokk kastélykertekre jellemző nyírt fasorokat idézi. Tömege visszahoz-
za az egykori beépítés sarok pozícióját, mely így finoman hangsúlyozza a 
tér és az azt határoló kis utca egykori viszonyát. A téren hangsúlyos sze-
repet betöltő facsoport alatti exponált, mégis védett helyen helyeztünk 
el egy kisebb pihenő egységet. Az intenzíven ültetett gyertyánok pavi-
lonszerű hatását a burkolat szintjén megjelenő faburkolat belső tereket 
idéző hangulata tovább erősíti. Ugyanezen elem együttes jelenik meg a 
kultúrház előtti téren is, jelezve a főúton haladóknak a barokk kastély 
közelségét.

Templom tér

A Templom hazánkban leggyakrabban barokk,általában középkori ala-
pokon. Ez itt Nagytétényben is így van. A főhomlokzat viszi a prímet, 
a többi, inkább csak kötelező kiegészítésnek hat, mellékszereplők. Ta-
lán ezért van úgy, hogy ha az emlékeimben kutakodok, akkor a barokk 
templomok körül, mindig hatalmas, nehéz lombú, mélyárnyékot adó fák 
állanak. Mivel a „lényeg” elöl van, oldalt nyugodtan lehet talán takar-
ni? Mindenesetre vadgesztenyék, hársak, itt Nagytétényben pedig he-
gyi juharok, illetve fiatalabb hársak. A római katolikus templom védett 
épülete körül pusztán a keretező hiányos fasort egészítettük ki néhány 

hárssal. A templom kertben, és előtte a Nagytétényi úton található ha-
talmas idős fák, puha, laza lombkorona tömegét ellenpontozza a szem-
közti Országzászló tér kisfákkal beültetett, katonás rendje.

Szentháromság tér

A tér hajdani térfalai mentén mindössze két japánakác (Sophora japo-
nica) létezett. A középső szigetszerűen, közlekedési felületekkel körbe 
zárt zöldfelületben pedig négy leromlott állapotú akác (Robinia pseu-
doacacia). A Nagytétényi út jelentős elválasztó hatása miatt a déli térfal 
teljesen levált, elszigetelődött a tértől. Azonban a beépítések mentén 
telepített új japánakác fasorok jelentős szerepet játszanak a tér elve-
szett egységének újra teremtésében. Sajnos a keleti térfal mentén egy 
szakaszon, a légvezetékek miatt nem volt lehetőség – a Nagytétényi útra 
jellemző – japán akácokat alkalmazni. Itt a meglévő két japánakác mellé 
három kisebb méretű csörgőfát (Koelreuteria paniculata) telepítettünk 
a meglévő fasor vonalától kissé elhúzva (a felszín alatti közművek miatt). 
Az emlékmű hátteréül oszlopos tölgyek (Quercus robur ’Fastigiata’) ke-
rültek beültetésre, utalva az egykori jegenyenyárakra, amelyek jól kive-
hetők az archív felvételeken. A tövétől ágas tölgyek, a sűrű telepítésnek 
köszönhetően idővel összezáródnak, s egységes, homogén zöld hátte-
ret biztosítanak majd az emlékműnek. A szobor mögött fiatalabb, kifelé 
haladva mindkét irányban, egyre idősebb példányok tervezett beülte-
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tésével egyfajta perspektivikus „csalás” elérése volt a célunk, mellyel a 
háttér nagyítása is elérhető. A szobor mögötti utcaszakasz melletti par-
kolóhelyek ugyanis részben elvesznek a szobor mögötti térből. 

Kulturális központ előtere

Semmi sem öltöztet jobban egy új kertet, mint a megőrzött idős fák. Az 
új kulturális központ épületének előterében sincs ez másképp. A Szent-
háromság térhez kapcsolódó kisebb teresedés kertjének ékét egy idős 
japánakác és három hatalmas (szerencsésen megmentett) vadgeszte-
nye díszíti.28 A Szentháromság tér keleti sarkán álló egykori községháza 

28  Sajnálatos módon a 2014. augusztus 8-ai viharban, a közel 100 cm törzsátmérőjű, külön kiemelt 
kalodával védett, legnagyobb vadgesztenye derékba tört, és a szomszédos másik vadgesztenyét is 
súlyosan károsította. Utólag kiderült, hogy a balesetet a fa erőteljes korhadása, öregedése okozta, 
nem pedig a közvetlen közelben lévő új épület építésének kivitelezési körülményei.

(ma családsegítő központ) épületének felét már jó néhány évtizede el-
bontották a 6-os főút enyhébb ívének kialakítása érdekében. A zártsorú 
térfalból megnyíló belső udvar zavaróan feltáruló képét igyekezett or-
vosolni az új beépítés, azonban a lecsapott saroktelken már nem volt le-
hetőség a zárt homlokzatsor visszaállítására. Így a felemás „kiharapott” 
téri szituációt a megőrzött idős fák nagy lombtömege hatékonyan képes 
gyógyítani. A főútra enyhe rézsűvel kilejtő teljesen nyitott térbe nehéz 
volt bárminemű ülő alkalmatosságot úgy elhelyezni (felesleges falak épí-
tése nélkül), hogy az ne legyen „kirakatszerű” pozícióban. Így került erre 
a helyre is súlyponti pozícióba, a jelszerű, nyírt gyertyánokkal kombinált 
pavilon-szerű ülő egység.

Könyvtár előtere

Az egykori zsinagóga előkertjének megőrzött emlékfáiról már korábban 
szóltunk. Azonban azt mindenképp érdemes megjegyeznünk, hogy a 
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hátrahúzott épület előtt kialakuló, az idős fák ernyőszerű koronája alatt 
kialakuló átmeneti tér különleges atmoszférát teremt. A rövid, mindösz-
sze alig nyolc méteres távolság, amíg a fátlan forgalmas főútról a bejára-
tig elérünk, elegendő ahhoz, hogy belül megtisztuljunk, elménk lecsen-
desedjen, s így „felkészülve” léphessünk be, a zajos nyüzsgő forgatagot 
hátrahagyva, a szürreálisnak tűnő csendbe, a könyvek birodalmába. En-
nek a folyamatnak a főszereplői pedig ezek a fák…

Cserjék, évelők, egynyáriak

A hallgatókkal közösen végzett rendkívül részletes karaktervizsgálat na-
gyon hasznosnak bizonyult, ugyanis tanulságait később be tudtuk épí-
teni a kiviteli tervekbe. Az általános utcakép zöldsávjaira megalkottunk 
egy sablont, mely a tervek szerint a helyi lakosokkal történő egyeztetés 
eredményétől függően alakította volna az utcaképet. Az egyszerű modul 
rendszer alapvetően kétféle alapelemből állt: alapesetben gyepes zöld-
sáv, a járda felöl alacsony nyírt fagyal sövénnyel kísérve (ez Nagytétényre 
jellemző sajátság), illetve ott, ahol a tulajdonos aktívan részt kívánt volna 
venni a fenntartásban, ott gyepes zöldsáv, a járda felől évelő ágyással kí-
sérve (a kis, helyi, falusi hangulatú utcácskák jellemzője). Természetesen 
az évelő ágyás a fényviszonyokat is figyelembe véve (utca tájolása, meg-
lévő fák mérete) tovább osztódott két alosztályba: napos-félárnyékos és 
félárnyékos-árnyéktűrő. A Nagytétényben leggyakrabban alkalmazott 
évelő fajtákat vettük alapul, az ágyások fajösszetételének összeállítása-
kor. A lakosok pedig ebből a fajtaválasztékból „szemezgethettek” volna. 
A zöldsáv szélességétől függően változott a (fix sövény, vagy évelőágyás 
melletti) gyepes sáv szélessége, s amennyiben nem volt elég hely, akkor 
a gyepes közút felöli sáv akár teljesen el is maradt. Sajnos a tervezés idő 
szűke és az uniós pályáztatási rendszer nem tette lehetővé a lakossággal 
történő előzetes egyeztetést, így azt a metodikát követtük, hogy ahol a 
zöldsávban szemmel láthatóan gondozott „előkert” volt, ott az évelős 

elemet, ahol kevésbé gondozott volt, ott a kisebb fenntartás igényű sö-
vényes változatot alkalmaztuk. Az utcák menti zöldsáv, így egyfajta orga-
nikusan változó rendezettséget tükröz.
Általános szabály, hogy épített környezetben, ahol a hely a „szűk kereszt-
metszet” (a városi, kisvárosi kimondottan ilyen), ne, vagy csak speciális 
esetekben alkalmazzunk középmagas-magas cserjéket. Elsősorban köz-
biztonsági, fenntartási okból (mögé lehet bújni, dobni a szemetet stb.) 
kerülendők, illetve azért, mert horizontmagasság környékén foglalják 
a helyet, s kitakarják a mögöttes teret, erőteljesen csökkentve az átte-
kinthetőséget. Alkalmazásukra inkább a közkertekben, parkokban nyí-
lik több lehetőség (Nagytétényben ilyen a templomkert). A nagytétényi 
zöldsávokban alkalmazott nyírt fagyalsövényt ezért is maximáltuk 40, 
vagy legfeljebb 50 cm-es magasságban. A Kastélymúzeum utcában lévő 
hátsó és oldalkertek, nem túl esztétikus látványt nyújtó, rossz minőségű 
kerítéseit, illetve a Campona régészeti területet védő leromlott állapo-
tú kőkerítését, a kastély közvetlen közelsége miatt takarni kellett. Ezt a 
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feladatot – a helyhez illő karaktert erősítve – a barokk kor egyik kedvelt 
térhatároló elemével, a nyírt gyertyán sövény (két méter magasságú) 
alkalmazásával oldottuk meg. Ugyancsak ezt a térhatároló elemet hasz-
náltuk – a lombkoronaszint alatti tartományban – az Országzászló tér 
hátsó tűzfalának takarásakor is. Ezek a sövények, fatermetű nyírt társa-
ikkal együtt, igen erőteljes karakterképző elemnek, a történeti központ 
közhasználatú szabadtér hálózatában.

Gyepfelületek alkalmazása

Városi, kisvárosi környezetben a köztereken igen ritkán adódik lehető-
ség gyepfelületek alkalmazására. Bár a lakosság nagyon kedveli ezeket, 
azonban az intenzív használatnak kitett tereken nem, vagy csak nagyon 
költségesen tarthatóak fenn hosszútávon. Nehezen viselik a nagy igény-
bevételt (áttaposás, (nehéz)gépjárművek terhelése, ideiglenes sátrak, 
pavilonok takarásából adódó fényhiány stb.), és öntözés nélkül, nyár 
közepére (egy-két csapadékos évet leszámítva) kiégnek. A rossz fenntar-
tású, kitaposott, kiégett gyepfelület pedig rontja az intenzíven beépített 
városrész presztízsét. Ezért igen fontos a várható gyalogos közlekedé-
si viszonyok, illetve esetleges rendezvények (búcsú, utcafesztivál stb.) 
tervezéskori számbavétele, prognosztizálása. Gyepfelületet ezért sűrűn 
beépített városrészben célszerű minimálisan kiemelni, s lehetőleg na-
gyobb, egybefüggő felületet egyben tartva, exponált pozícióba hozni, 
s intenzíven fenntartani. Így elkerülhetők a fenntartásból, átcsapások-
ból, s nem „rendeltetésszerű” használatból adódó későbbi problémák. 
A fent leírtakból következően, a korábban már említett városias karak-
tert, indirekt módon (nincs hely), vagy éppen tudatosan, szabályozni 
tudjuk a gyeppel borított felületek nagyságával is. Vagyis minél keve-
sebb a zöld, annál városiasabbnak érezzük a teret. Természetesen a te-
lepülési szövet sűrűsödéseit, intenzitását is figyelembe kell venni, mert 
hiába építünk faltól-falig leburkolt városi teret egy településszéli pozí-

cióba, a használók kritikus tömege nélkül csak falansztert, pusztulásra 
ítélt teret képzünk. A Szent Flórián tér esetében is némiképp hasonló 
félelmek adódtak. A tervezés koncepcionális szakaszában, az egyezteté-
sek során gyakran előkerült a tér „külterjes” pozícionáltságának kérdé-
se, és ebből következő funkcionális szerepkörének definiálása. Mivel a 
térnek két térfala is inaktív (délről a működő bejárat nélküli kastélykert 
oldalkerítése, illetve délnyugatról a régészeti terület határa), félő volt, 
hogy a javasolt piactéri, rendezvénytéri funkció, hosszú távon – a ren-
dezvények esetleges elmaradása esetén – nem lesz fenntartható. A tér 
biztos „működéséhez” a Campona fejlesztése elengedhetetlen, ugyanis 
ebben az esetben – a településrész, sőt a főváros egésze szempontjából 
– a hely súlyponti pozíciója jelentősen erősödne. A tér jelenlegi terve, 
(elsősorban a burkolat vs. gyep kérdéskör szempontjából) így egyfajta 
megelőlegzett bizalom, s remény, hogy a kerület vezetése tovább viszi a 
városrész ügyét, s ígéretéhez híven újraéleszti a piacot Nagytétényben. 
A tér, mint (hivatalosan) fásított köztér, illetve, mint egykori piactér, ma 
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is elsősorban rendezvények lebonyolítására alkalmas térként funkcionál. 
Gyepfelülete ezért erőteljesen redukált, jelezvén a városrész életében 
betöltött fontos szerepét.
Jelentősebb gyepfelület, a beruházással érintett területen belül, a 
templomkert területén, illetve a kulturális központ előterében található. 
Mindkét esetben a jelentős gyepfelület megjelenítése, egy szomszédos 
terület funkcionális ellenpontozásában játszik főszerepet.
A templomkertben korábban a minden irányban keresztező gyalogutak 
által apró részekre szabdalt gyepet, sikerült – a közlekedési viszonyok 
racionalizálásával – egybe fogni, ezáltal jelentőségét, és megjelenését 
erősíteni. A gyep egységes keretbe foglalja a műemlék épületet, kijelöli 
a bejáratok helyét, s mint alapsík, megteremti azt a közeget, melyben a 
templom épülete szigetként tud „úszni”, s ezáltal a terület kert jellege, 
karaktere erősödik. Ezt a buja – síkon és térben is – zöld kertet ellenpon-
tozza a főút túloldalán lévő városi térként aposztrofált Országzászló tér. 
A zászló körül, tehát nem véletlenül találunk jelentős burkolt felületet. 

Ugyanis a gyep tudatos kerülésével lehet könnyen olvasható funkcioná-
lis iránymutatást adni a Nagytétényi úton elhaladóknak a kert és a tér 
eltérő használatáról, a reprezentációról, vagy épp ellenkezőleg, a csen-
des meghitt pihenésről.
A Szentháromság téren is szükség volt a funkciók, a tér szerepének fi-
nomhangolására. Az emlékmű előtt megszűnő, de a főtér, egyfajta mel-
léktereként létrejövő kulturális központ előterében exponáltan megje-
lenő, egybefüggő gyepfelület, finoman az emlékmű irányába tolja el a 
hangsúlyt, s hozza a teret ismét reprezentatív, központi pozícióba.

Burkolatok történeti környezetben

Amikor Magyarországon szabadtér rehabilitációról beszélünk történeti 
környezetben, akkor egyértelműen a bazalt kockakő jut eszünkbe, s nem 
véletlenül. A XIX. század végétől évtizedeken keresztül, egész a máso-
dik világháborúig, ez volt szinte az egyetlen meghatározó burkolat típus 
az utakon, tereken. Nagytétényben a rehabilitációval érintett területen 
kívül még ma is számos kockakő burkolatú utca található (Templom u., 
Szabadság u. Kis János u., Gyümölcs u. Répa u). Még jómagam is emlék-
szem a macskaköves Nagytétényi útra a nyolcvanas évek végéről. Nagy-
tétény történeti központjának rehabilitációs tanulmányterve a követke-
zőket írja: „A településközpont értékes és karakteres elemei a meglévő 
kiselemes kő tér- és utcaburkolatok. ()… A kisebb forgalmú mellékutcák 
felújításánál a meglévő kiselemes burkolat felújítására, kiegészítésére 
kell törekedni.” Így egyértelműen adódott a történeti karaktert legin-
kább képviselő kockakő alkalmazása a megújítás során. A beavatkozás 
előtt a Landler (ma Szent Flórián) utca első szakasza, a tervezési határt 
jelentő Szabadság utca, valamint a Szentháromság tér teljes területe is 
kockakő burkolatú volt. A különleges, magával ragadó hangulatú Szent-
háromság tér korábbi burkolati rendje szolgált élő példaként a rekonst-
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rukciós beavatkozáshoz. Itt ugyanis az út felülete nagykockakő, a járda 
pedig kiskockakő burkolatú volt.
Az egységesen ilyen nagy területen megmaradt történeti épületállo-
mány, valamint a műemlékek és különböző védettségek különösen ma-
gas aránya miatt, a rehabilitáció első pillanatától kezdve alapelvünk volt, 
a természetes kőburkolatok kizárólagos preferenciája a beavatkozással 
érintett területen. Többek között a zavaró légvezetékek (akár részbeni) 
földkábelezését, vagy a közvilágítás és vezetéktartó oszlopok cseréjét 
is, már a tervezés első fázisában „beáldoztuk”, az elv kivitelezhetősé-
ge érdekében. A rehabilitációval érintett területek egybefüggő, hatal-
mas mérete okán, kialakítottunk egy hierarchikus rendszert,  funkcio-
nális burkolati sémát, amit aztán a konkrét burkolat típusokkal „csak” 
fel kellett tölteni. Később a kivitelezési fázisban nagy szolgálatot tett ez 
a keretrendszer, mert a hirtelen adódó módosítások következtében is, 
konzekvensen meg tudtuk őrizni az egységes funkcionális, jól „olvasha-
tó” rendet.
A burkolati séma alapelemei a következők: 

• útburkolat
• járdaburkolat
• járdaburkolat gyalogos/kerékpáros vegyesen
• elsődleges térburkolat
• másodlagos térburkolat
• egyéb, kiemelt burkolat

Az útburkolatok esetében törekedtünk a történeti környezet karakte-
rét leginkább erősítő bazalt nagykockakő burkolat minél szélesebb körű 
alkalmazására. A költségtényezők miatt azonban a kevésbé karakteres 
Kastélymúzeum utcában aszfalt burkolat mellett döntöttünk, de hogy a 
kastély szomszédságában az utca mégse veszítse teljesen karakterét, a 
nagy számú merőleges parkolót szintén nagykockakővel burkoltuk.
A járdák kérdése (járdaburkolat), szintén egyértelműen adódott a Szent-

háromság téren lévő kiskockakő burkolat révén, amely erőteljes kisváro-
si karaktert kölcsönzött a térnek. A probléma a Szent Flórián téren adó-
dott, ahol egyébként már inkább a falusi karakter dominált elsősorban. 
A téren ugyanis a határoló utcák burkolatát nagykockakőre kívántuk 
cserélni, így a jelentékeny – Szent Flórián teret keresztező – kerékpáros 
forgalom kénytelen lett volna a teret megkerülve, a macskakövön ráz-
kódva megtenni, az amúgy is némi kerülővel járó szakaszt. Ez nyilvánva-
lóan konfliktus forrása lett volna, ezért más megoldást kellett találni. Így 
született meg, elsősorban funkcionális alapon, a teret keresztező átlós 
járda, melynek burkolata (járdaburkolat gyalogos/kerékpáros vegyesen) 
nyilvánvalóan valamilyen hézagmentesen záródó, sima felületnek kellett 
lennie. A megfelelő burkolat kiválasztásához, néhány gondolat erejéig 
beszélnünk kell a falusi környezetben alkalmazható burkolat típusokról, 
anyagokról.  
A városi, kisvárosi történeti környezettől eltérően a hagyományos falusi 
karaktert erősítő, vagy megőrző burkolat típusok kiválasztása jóval ne-
hezebb feladat. A XIX.-XX. század fordulóján – amikor a városok soha 
addig nem látott tempóban fejlődtek – a környezetalakítást, útburko-
lást szemlélve, faluhelyen még szinte „semmi” sem történt. Jó eset-
ben a főutcát lekövezték, de a piacterek, mellékutcák, járdák felülete 
„hagyományosan”, továbbra is döngölt föld volt. Tehát, amikor egy falu 
„legutolsó „aranykorának” hangulatát szeretnénk megidézni, nehéz 
helyzetben vagyunk, mivel nincs igazán milyen előképhez nyúlnunk. A 
földutakhoz pedig, kétségkívül nem szeretnénk újra visszatérni. Az nyil-
vánvaló, hogy vidéken, ahol az erőforrások (a városokkal ellentétben) 
korlátozott mértékben állnak csak rendelkezésre, egyértelműen helyi 
anyagokban kell gondolkozzunk. Hegyvidéken talán még adódik a hely-
ben, vagy a környéken bányászott kőanyag felhasználási lehetősége, 
azonban az Alföldön, már komoly problémákba ütközünk. Itt olyan he-
lyettesítő anyagokat kell használnunk, amelyek – jobb híján – leginkább 
emlékeztetnek a döngölt föld homogén, de mikro részleteiben válto-
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zatos képére. Ezért, ha kiselemes burkolatot alkalmazunk, akkor a tört 
(halvány) földszínek, valamint a minimális eltérést mutató, véletlenszerű 
árnyalatok használata előnyös. Érdemes kerülni a mesterséges hatású 
rikító, tiri-tarka, túlzóan színes, vagy éppen ellenkezőleg, tökéletesen 
homogén egyöntetű homogén elemeket. A formát illetően, kerülendő 
a bonyolult, összetett, de ismétlődő mintát követő (egy, vagy kétirány-
ban kapcsolódó) elemek használata. Érdemes egyszerű, négyzetes (or-
togonális), esetleg több méretet felölelő változó méretű elem családot 
alkalmazni. A tégla, mint – mondhatni – helyben bányászott agyag alapú 
termék, amennyiben igazak rá a fent leírtak, akkor előnyös tud lenni, 
azonban a fényes felületű klinkerek szintén kerülendők. Másik lehetőség 
a monolit anyagok használata, mivel ezek viszonylag semleges alapsíkot 
biztosítanak, kiemelve a környező építészeti értékeket. A beton, mint 
igen könnyen (akár házilag is) előállítható burkolat típus, igen jól műkö-
dik, de ugyanígy a hengerelt aszfalt felület is elfogadható. Azonban az 
aszfaltnál előtérbe kerül a szegély anyagának kérdése. Alkalmazhatunk 
nem, vagy alig látható fémszegélyt, vagy természetes vágott, vagy in-
kább hasított (de nem világos) tömbköveket, azonban a városi környe-
zetben gyakorta alkalmazott beton „kerti szegély” kerülendő. Az öntött 
aszfalt, mivel látványa szorosan kötődik a városi környezethez, szintén 
kerülendő. Szóba jöhet még a szórt burkolat is, de csak abban az eset-
ben, ha megfelelően, magas minőségben stabilizálva készül. A megfelelő 
stabilizáció elérése (többféle, de általában keverőtelepen előállított sta-
bilizáló réteggel), ami látványban és használhatóságban is elfogadható 
szintet üt meg, igen költségessé teszi ezeket a burkolatokat, melyek így 
egy középkategóriás térkő burkolat árával vetekednek. Ilyen árszinttel 
azonban nehéz meggyőzni egy megrendelőt, hogy a közgondolkodásban 
tetszetősnek vélt térkő helyett, inkább a szórt burkolatot válassza.
A Szent Flórián téren átvezető járdaszakasz anyagául a monolit betont 
választottuk. A téren átvezető járdához közvetlenül kapcsolódó, a ter-
vezési területet érintő, viszont a történeti karakterben kevésbé szere-

pet játszó utcaszakaszokon is ezt alkalmaztuk (Kastélymúzeum utca falu 
felöli oldal, Úttörők útja). A történeti karaktert erősítő kiskocka járda-
burkolat rakását a menetirányra merőlegesen, sorosan, kötésben rakva 
terveztük.
A tereken megjelenő (terek elsődleges burkolata), s a városrész egészét 
tekintve kiemelt reprezentációt szolgáló felületeken, szintén a bazalt kis-
kockakő burkolat jelenik meg, azonban a haladási funkciót szimbolizáló 
járdákkal ellentétben, itt legyező formában rakva. Ilyen burkolat épült a 
Szentháromság téren az emlékmű előtt, a templomkertben a szélesen 
megnyíló lépcső feletti kis teresedésben, s vele szemben az Országzász-
ló téren (a zászló körüli burkolat csak egy „következő ütemben” való-
sul meg) díszburkolatként. A Szent Flórián téren a szobor körül, illetve a 
kiemelt egyfajta modern partere-t szimbolizáló díszburkolatok szintén 
kiskockakőből épültek, azonban kicsiny felületükből adódóan a legyező 
minta nem érvényesült volna kellőképpen.
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Egyéb, kiemelt burkolat kategóriába olyan burkolt felületek kerültek, 
melyek elsősorban nem a városrész egészéhez, hanem a közelükben 
lévő objektumhoz, vagy épületekhez kötődtek inkább erőteljesen. Itt 
a helyben bányászott puha mészkövet helyettesítő, jobb minőségű ke-
mény mészkövet alkalmaztuk. A Szent Flórián téren, a Campona egykori 
keleti kapujához vezető római utat szimbolizáló rövid útszakasz, hatal-
mas mészkő lapokból épült (Sajnos a kövek mérete a kivitelezés során 
valahogy összement… Ez csak azért fájó, mert a burkolat így inkább egy 
üdülőkerti teraszra emlékeztet inkább). A templom körüli körkörös jár-
dát, és a főbejárat előtti teresedést is hasonló anyagból mintáztuk, csak 
szerényebb mérettartományban mozgó kövekből. A kulturális központ 
eredetileg mészkő burkolatú épülete közvetlen előterét, mely amúgy is 
leszakad a Szentháromság térről, vágott keménymészkőből álmodtuk 
meg. S végül, de nem utolsósorban hasonló anyagot használtunk az új 
könyvtár előterénél is. Az egymástól távoli terekben alkalmazott azonos 
vagy hasonló burkolatok, erősítik az egységes arculatot, s szerepet ját-
szanak a hely új identitásának kialakításában. 
Másodlagos térburkolat kategóriába került a térburkolatoknak azon 

szegmense, mely inkább általánosan reprezentatív, tartózkodási vagy 
rendezvénytéri funkcióval bír. A Duna közelsége miatt a választás a szórt, 
stabilizált gyöngykavics29 burkolatra esett, amely semleges alapsíkot 
teremt, s így kiemeli a környezetében lévő díszítő elemeket, történeti 
emlékeket. A templomkertben a templom épületét, míg a Szent Flórián 
téren a szobrot, a modern partere-t vagy a zászlókat.
 A volt piactéren – mely ma is fásított köztér kategóriába sorolt – kitűnő 
lehetőség kínálkozik nagyobb utcabálok, rendezvények, piacok szerve-
zésére, mivel az ide tervezett egybefüggő, jelentős méretű szórt burko-
lat, nehézgépjárművek terhelését is viseli. A multifunkcionalitásnak s az 
extrém teherbírásnak azonban ára van: a talajszinten viszonylag kevés 
lehetőség nyílik zöldfelület létesítésére. A tér, a városrész múltbéli és 
tervezett jövőbeni élete szempontjából is jelentős szereppel bír, amely 
feltételezi a burkolt felületek nagy arányát. Azonban a települési szö-
vetben betöltött térbeli (kissé településszéli) pozíciója, s pillanatnyi éle-
te (jelenleg nem élő déli és nyugati térfalak) szempontjából a jelentős 
gyepfelületek alkalmazása lenne inkább az üdvözítő (faluszéli hangulat). 
A gyepfelület előnye, hogy zöld(felület), vagyis inkább lakosságbarát, 
és városökológiai szempontból aktív kiegyenlítő felület. Hátránya, hogy 
nem teherbíró, így a rendezvények maradandó károsodást okoznak, me-
lyeknek költség-, és időigényes a helyreállítása. A szórt burkolat előnye, 
hogy vízáteresztő burkolat révén, helyben tartja a lehullott csapadékot, 
(s mivel a párolgás hőt von el, így) kevésbé forrósítja a közvetlen környe-
zetét. Hátránya viszont, hogy – a szilárd burkolathoz képest – fenntartás 
igényes, és hajlamos a gyomosodásra. A gyomosodásnak ellenálló szi-
lárd burkolat hátránya viszont, hogy költséges, (ebben az esetben) túlzó 
és nem, vagy alig vízáteresztő felületet képez. S mint ilyen, drasztikusan 

29  Az apró szemű kavics, a dunai természetes partszakaszok alacsony vízállásnál felszínre kerülő 
parti fövenyének fő építőeleme. Helyi „építőanyag”.
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terheli a csatornahálózatot, nem párologtat, ezáltal erősebben hevíti a 
helyi mikroklímát. Persze azért előnye is van, könnyebb rajta gyalogosan 
közlekedni, s kisebb fenntartási igénye, költsége van.
Megfigyelhető a városban az a folyamat, hogy az ellenálló, pionír nö-
vényzet, minden elképzelhető apró repedésben megjelenik, teret kö-
vetelve magának. Biztos mindenkiben ott él valahol egy emlékkép, egy 
agyon repedezett, ritkán használt aszfalt felületről, (rossz focipálya, köz-
lekedési csomópontok, kereszteződések elhagyatott járdaszigetei stb.) 
aminek a repedéseiből kinövő fű megállíthatatlanul tör utat magának. 
Ugyan ez a helyzet a szórt burkolatokkal is. Vajon ott, ahol viszonylag rit-
ka az igénybevétel, létre lehet-e hozni, olyan teherbíró szórt burkolatot, 
ami zöld is egyben? Műanyag gyepráccsal, vagy gyephézagos betone-
lemekkel megoldható a feladat, azonban ezek esztétikai megjelenése, 
nem minden esetben elfogadható, ráadásul gyalogos közlekedésre sem 

igazán alkalmasak és ugyancsak költségesek. Véleményem szerint kikí-
sérletezhető lenne, egy olyan teherbíró szórt burkolat, ami idővel, tel-
jesen záródó zöldfelületet ad. Ez persze nem golfpálya minőségű gyep 
lenne, de egyenletesen zöld, és bírná, az időszakosan megjelenő jelen-
tős terheléseket is, és ideális lenne a tér burkolására is. 

Funkcionális és spirituális rétegek

1999-ben járunk. Martha Schwartz adott elő egy konferencián, a Ber-
lini Műszaki Egyetemen30. Igen nagy hatással volt rám ez az előadás. 
Magával ragadó, s rendkívül inspiráló volt, ahogy a művészi kifejezés-
mód kiteljesítéséről beszélt. Szerinte szükség van arra, hogy a tervező 
saját személyisége érvényre jusson a tervben. Munkáiban markánsan 
megjelenik a szabadterek művészi megfogalmazása. Már ott, az előa-
dás után akadtak tájépítészek, akik megkérdőjelezték ezt a hozzáállást. 
Szerintük, a tervezőnek a háttérben kell maradnia, s szinte „láthatatlan 
módon” irányítva, kell a közösség igényeit, a funkciókat maximálisan 
érvényre juttatnia. Vajon melyik félnek lehet igaza? Mennyire szólhat 
bele a tervező szubjektív elképzelése egy közterület sorsába? Mennyire, 
milyen mértékben valósíthatja meg önmagát? Meddig mehet el, sze-
mélyes ambícióit, álmait illetően? Azóta is sokat foglalkoztatnak ezek a 
kérdések. Vallom, hogy a válasz se nem fekete, se nem fehér, hanem 
inkább valamelyik szürke árnyalat egyike (ami persze nem jelenti azt, 
hogy kivételes esetben ne érhetnénk el valamely véglet egyikét). Hogy 
pontosan melyik tónus, azt a hely, s a körülmények döntik el. Minél in-
gerszegényebb, monotonabb az építészeti környezet, annál intenzívebb 

30  ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) annual conference TU Berlin, 1999 
szeptember 23-25.
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formálás, beavatkozás kell, hogy új identitást adhassunk a helynek, s 
fordítva: minél intenzívebb az építészeti közeg élményvilága, sűrűbb az 
intenzitása, annál inkább háttérbe kell vonulnunk, s inkább csak a hely 
szellemének erősítése, érvényre juttatása, kiemelése a dolgunk. Persze 
a funkciók puszta kiszolgálásán túl, még ekkor is szükséges, valami sze-
mélyeset bele szőni a környezet alakításába, mert így emberibb, szeret-
hetőbb, vagy épp ellenkezőleg, utálhatóbb, de mindenképp elgondol-
kodtató, motiváló terek születnek31. A történeti környezet, ilyen intenzív 
közeg. Persze egyáltalán nem homogén. Nagytétényben is meg voltak 
azok a helyek, amelyek már „majdnem készek” voltak, melyeknek még 
a beavatkozás előtt is különleges, magával ragadó atmoszférájuk volt. 
Ilyen volt a Szentháromság tér, de akadtak olyanok is, melyek valamilyen 
oknál fogva már vesztettek egykori fényükből, s csak halvány árnyékuk 
önmaguknak.
Hogyan ragadhatjuk meg a hely szellemét? A hely szellemének megte-
remtése, vagy erősítése, az illeszkedésen alapul. A megfelelően környe-
zetébe illesztett objektum32, létrehozza, vagy tovább erősíti a hely szel-
lemét. Minél pontosabb az illeszkedés, annál erősebb a hatás, ízesebb a 
karakter, az egyedi hangulat. Az illeszkedés persze tagadást, kontraszt-
képzést is jelenthet, de mindenképp a hely adottságaiból kell kiinduljon. 
Az illeszkedés két alapvető síkon értelmezhető: a funkcionális váz, és az 
ezt felépítő anyag, vagyis a létrejövő karakter.
Az alakított szabadtérnek „működnie” kell, vagyis maximálisan ki kell 

31  Ha hiányzik a személyes, egyedi szál, akkor rideggé, kietlenné válik a környezet. Akkor falansztert 
építünk. Elvesztünk minden kapaszkodót, megragadható részletet, hibát, mit megjegyezhetnénk, s 
végső soron elveszik a hely szelleme.

32  ez lehet bármilyen építészeti, művészeti alkotás, szabadtér, épület, objekt, installáció stb.

szolgálnia, a tőle elvárható33 igényeket, funkciókat. Az alkalmazott funk-
cióknak, pedig tökéletesen illeszkedniük kell az adott környezetbe. A 
funkciók kitöltik a rendelkezésre álló teret, s térben összefüggő rend-
szert alkotnak. Amennyiben nem megfelelő, vagy korlátozott bármely 
funkció működése, az azt jelenti, hogy az nem, vagy csak részben veszi 
figyelembe a környezet adottságait, vagy helyét a térbeli rendszerben. 
Az objektum minden eleme bír, vagy felruházható egy, vagy szerencsés 
esetben, minél több funkcióval. A díszítés is lehet funkció.
 Az illeszkedés másik dimenziója, a funkciók anyagba „fordítása”, a ka-
rakter megformálása. Végső soron az anyag funkcionális térben való ma-
nifesztációja alkotja egy műnél, az esztétikai síkot. A hozzáadott anyag-
nak úgyszintén maximálisan illeszkednie kell a környezetéhez, a tájhoz. 
Az anyagok terén is, a tudatos ellenpontozást, a kontrasztképzést, az 
illeszkedés részének tekintem, mivel az a környezeti feltételek adekvát 
ismeretéből kiindulva működhet csak megfelelően. Az adottságok körül-
tekintő figyelembevételével, harmonikus eredmény születhet.
Az alkotási folyamatban, a fent vázolt két eltérő dimenzió, ritkán jelenik 
meg vegytisztán, gyakran ezek valamilyen elegyű keverékével formáljuk 
a teret, s a funkció, az ötlet pillanatában már anyagban ölt testet. 

Szentháromság tér

Az egykori főtér, a városvezetés (községháza) funkciójának kiköltözésé-
vel (jelenleg Budafokon, a kerületközpontban működik, mintegy 6,5 km-
re innen) fokozatosan jelentőségét vesztette. A beavatkozás előtt leg-
inkább egy fátlan közlekedési utakkal közrezárt, csendes kis zöld sziget 
képét festette, amely lakatlanul „úszott” a macskakővel burkolt „renge-

33  Nem lehet bármilyen funkciót „belepréselni” egy adott helybe, vagyis az elvárt funkcióknak is 
figyelembe kell venniük a környezet adottságait.
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tegben”, a földszintes, zártsorú homlokzatok között. Pontosabban csak 
egy lakója volt, az emlékmű a turullal. Mint egy palackba zárt szellem 
aludta romantikus álmát, mintha megállt volna az idő. Körötte gyepes 
terület, bokrok s néhány fa. Az idilli zöld szigetet egy kis térdmagasságú 
körítő fal védte a városka zajától, rajta zöld, kis kovácsoltvas kapuval és 
a felirat: ’PRO PATRIA 1914-1918. A fáradt kisvárosi idillt csak a Nagy-
tétényi út tökéletesnek, s végtelennek ható aszfaltcsíkja hasította két 
nagyon távolinak tűnő részre. Az arra járók csak a főút északi oldalán 
merészkedhettek a falacska közelébe. Keskeny járda, ezen kívül, csak a 
földszintes régi házak falainak védelmében vezetett. Hát így volt ez az 
aprócska, zöld kis oázis ily megközelíthetetlen, oly távoli, s ugyanakkor 
tiszteletet parancsoló. Bizarr hasonlattal élve, egy pár kifordított, zöld 
gombóccá gyűrt zokninak hatott, amit ha használni akarunk, újra visszá-
jára kell fordítanunk. S végül így is lett…
A tér újraélesztéséhez több fronton is harcba szálltunk az addigi viszo-
nyokkal. Pusztán a közterület megújításával csak részleges, vagy csak 
időleges eredményt remélhettünk, azonban itt gyökeres változásra volt 
szükség. Új, élő funkcióra, amely a tér tőszomszédságában, a volt Tétény 

Mozi helyén megálmodott kulturális központ és helytörténeti múzeum 
felépítésével teljesült is. Ez az épület a zászlóshajója ennek a térnek, 
s vele együtt a városrésznek is. Az új kultúrház felöli, keleti térfal előt-
ti utcaszakaszt lezárva, s a gyalogosoknak teret engedve, az emlékmű-
vet ismét bekapcsoltuk Nagytétény vérkeringésébe, s az itt található 
étteremnek is lehetősége nyílik az új gyalogos felületre kitelepülni. A 
Nagytétényi úti gyalogátkelőit áthelyezve, s egybegyúrva pedig, a közeli 
– csipkerózsika álmát alvó – attrakció, a Száraz-Rudnyánszky kastély fő-
bejárata felöl érkezők, (egy oromfal előtti keskeny járda helyett) így köz-
vetlenül a tér súlypontjába érkezhetnek34 immár. Az emlékmű mögötti, 
teljes térfalat kitöltő, leromlott állapotú – egymás közt csak pentagon-
nak35 becézett – önkormányzati épület homlokzata is teljesen megújult. 
A két épületet is érintő, jelentős építészeti beavatkozás mellett a teret, 
valójában reciprokára fordítottuk.
A falacska megnyitásával a körbezárt, elszigetelt kertet kiszabadítottuk, 
s az idáig szinte fátlan homlokzatok elé áttranszformáltuk. A kockakő 
burkolat bekúszott az emlékmű elé, s átköltözött a főút által eddig le-
választott déli oldal, földszinti sora elé is, ahol eddig szórt burkolatú, 
bizonytalan felület biztosította a féllegális parkolást. A Nagytétényi út 
sérthetetlennek tűnő aszfaltjába, „lépőkő” gyanánt, az új(ra pozícionált) 
gyalogátkelőhely részeként egy terelő szigetet vágtunk, ahova szintén 
„bekűzdötte” magát a kockakő, kapcsolatot teremtve a tér túloldalával. 
Így került a zöld kívülre, míg a kockakő, s a gyalogosok pedig belülre (is). 
A három térfal mentén alkalmazott egyöntetű fasor, illetve kockakő bur-
kolat, főszerepet játszik a tér új, egységes képének megteremtésében. 
A közlekedési, és parkolási funkciót, az emlékmű, s az azt kiemelő ho-

34  A nagytétényi vasútállomás áthelyezésével, lehetőség nyílik, immáron elővárosi vasúttal is 
megközelíteni magát a kastélyt, s ezáltal a Kastélypark utcán keresztül a településközpontot is.

35  Az épület különleges ötszögletű alaprajza miatt.
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mogén zöld háttér mögé rejtettük, ahol egy akadálymentes parkolót is 
elhelyeztünk a merőleges parkoló állások közé. A terjengős macskakő 
burkolatot a parkolóban, kiemelt szegéllyel védett, alacsony talajtaka-
ró cserje foltok oldják, az árnyékot adó fák törzsének védelmében. Ha-
sonlóképp a déli homlokzatsor mentén ültetett új fasor alatt is végig, 
alacsony cserjék biztosítanak lehatárolást a főút zajától, s keretezik, az 
üzlethelységek felöli széles kockakő burkolatot. Balesetvédelmi okokból 
itt sajnos nem volt lehetőség, az üzleteket közvetlenül kiszolgáló par-

kolósáv kialakítására. A tér közepén, egyöntetű kiskockakő díszburkolat 
emeli ki a virágágyással és erőteljes, vágott mészkő szegéllyel keretezett, 
rusztikus kövekből épített emlékművet. A piramis erőterét védő, annak 
határában húzódó kis falacska, szimbolikusan továbbra is betölti szere-
pét, azonban átalakítva, jelentősen más formában él tovább. Az emlék-
mű mögötti intenzív zöld kertrészt, a parkolók miatt, részben korrigált 
nyomvonalon, de az eredeti kövekből visszaépítve rusztikusan keretezi. 
A keskeny járdával kísért déli oldalon azonban teljesen megnyílik, s csak 
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sorosan rakott kiskockakő jelzi, a nyomvonal eredeti helyét. Az emlék-
mű tengelyében, az egykori kis kaput, két méretes, szabályos mészkő 
hasáb szimbolizálja. A fal keleti oldala a szintkülönbségekből adódóan 
részben visszaépül, tömbmészkő ülőkövek formájában, melyek között 
kis lépcsők segítik az átjutást. A lezárt utcaszakasz helyén kiszélesedő 
járda északi határát, alacsony cserje felület zárja, mely előtt két karfás 
pad biztosít pihenési lehetőséget.
A téren, hogy ismét főtérként működhessen, jelentős funkcionális bő-
vítést, áthangolást kellett végezzünk. Alkalmassá kellett tennünk az ott 
tartózkodásra, a pihenésre, s az ünnepélyes megemlékezés lehetőségé-
re is. Arra, hogy ne csak passzív, reprezentatív dísze legyen a városrész-
nek, hanem aktívan is részt vegyen a település életében. Mivel a térnek 
eredendően is erőteljes atmoszférája, identitása volt – köszönhetően 
az egységes homlokzatoknak, az emlékműnek és a megmaradt kockakő 
burkolatoknak – ezért a funkcionális bővítésnél elsősorban arra töreked-
tünk, hogy az új anyagokat, szerkezeteket megfelelően tudjuk környe-
zetbe illeszteni, tovább erősítve a már létező identitást, hangulatot. A 
tervezői hozzáállás itt leginkább a háttérbe vonulást, a funkciók megfe-
lelő elrendezését, az új funkciók tökéletes integrálását, a szubjektív té-
nyezők minimalizálását jelentette. Azonban, ha kicsit jobban szemügyre 
vesszük az emlékmű környezetét, mégis felfedezhetünk némi egyéni ízt, 
egy kis fűszert, egy kis részletet, ami nem tökéletes alázattal simul az 
emlékmű tekintélyt parancsoló piramisának közegébe. Az ülőfal, ami a 
grafitszürke rusztikus bazalt burkolatban hófehér, szinte tökéletes sima-
ságával óriási kontrasztot képez. De nem csak a már említett burkolatok-
kal, hanem az emlékmű épített, de mégis természetszerű, sziklaszirtet 
idéző piramisával is. Ez a kicsit „pimasz”, a korábbi távolságtartást oldó 
gesztus (fal megnyitása, a leülés lehetőségének tudatos megteremtése), 
része a tér újraélesztésének. Ugyanis a beavatkozást megelőzően létező 
állapot, az emlékművet, múzeumi műtárgyként kezelte, melyet csak tá-
volról lehetett csodálni. A sziklaszirt köveivel rokon anyagból épített kis 

körítő fal, magának az emlékműnek a kivetítése, meghosszabbítása is 
volt egyben. Egy olyan természet szelet jött létre a falon belüli kertben, 
ami aktív része volt az emlékműnek. Az elvi lehetőség fennállt, hogy a 
kis kapukon keresztül besétáljunk, de mégsem lett volna illendő, hiszen 
még út sem vezetett az emléktáblához. A falon belüli világ egyetlen egy-
séges szimbólumként létezett, melyet elég volt csak nézni, s mindenki 
tudta nagyon jól, hogy miről is szól. De akkor még mindenkinek közvet-
len, személyes élményei voltak a szimbólum tárgyával kapcsolatban. 
Azonban évtizedekkel később kezdtek elhalványulni ezek az emlékek. 
Lassan eltűnik az a generáció, amelyik még saját bőrén tapasztalta a há-
ború borzalmait, s az azt követő igazságtalan békediktátumot. A követ-
kező generációnak a kötődése már sokkal kisebb, ezért túl nagy lett ez a 
távolságtartás. Ezért éreztem talán kissé porosnak, elfeledettnek, s elha-
gyatottnak ezt a teret. Angkor jutott róla eszembe, a dzsungelben felej-
tett város, ami észrevétlenül létezett évszázadokon keresztül, s egyfajta 
romantikus műromként él ma bennem. Ezért hát a megnyitás. Ahogy a 
burkolat szabadon bekúszott a falon belüli világba, úgy mi is közelebb 
léphetünk, s csupán csak egy keskeny, ünnepélyes virágágy – mint afféle 
láthatatlan riasztó – akadályoz meg minket abban, hogy meg is érint-
hessük a piramist, hogy belépjünk az emlékmű közvetlen aurájába. A fal 
pedig tisztes távolságban nem csak hogy megengedi, hanem szinte fel is 
szólít minket arra, hogy leüljünk, megpihenjünk egy pillanatra, birtokba 
vegyük ismét a teret, s csodáljuk, az immáron „közelebb hozott” emlék-
művet. A falon belüli „űr”, vagyis az egyöntetű díszburkolat az alapsíkon, 
továbbra is tiszteletteljes távolságtartást sugall, azonban úgy teszi mind-
ezt, hogy közben meg is adja a lehetőséget a közeledésre.

Kulturális központ előtere

A Tétény Filmszínház már régóta nem működött. Romos épületének egy-
kori megközelítése, kissé szerencsétlen módon a főforgalmi út keskeny 
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járdájára nyílt közvetlenül. A családsegítő (egykori városháza) épületé-
nek jelenleg csak az északi oldala létezik, az épület másik felét a Nagy-
tétényi út szélesítése „vitte” el. A saroképület így egy oromfallal kapcso-
lódik a főúthoz. A kert félbevágott torzóként zárványszerűen határolta 
a házat. A kertben néhány idős fa segített a bizonytalan sarok szituáció 
téri kezelésében (vagyis biztosított megfelelő lombtömeget). A kertet 
betonlábazatos fémkerítés határolta, és a kert, valamint a bejárat az ut-
caszinthez viszonyítottan közel egy méterrel feljebb létesült. (Az idős fák 
megőrzésénél ez meglehetős nehézséget okozott a későbbiekben). Az 
utcáról teljesen elzárkózó kert zöld zárványként létezett, a szemközt még 
hézagosan zártsorú beépítéssel szemközt.
Az új épület, meglehetősen szerencsétlen pozícióban épült, mivel ugyan 
a főtér közelében található, de a családsegítő épülete (az egykori község-
házából megmaradt északi szárny) „mögött”, egy elkeskenyedő sarkon 
keresztül, mint egyfajta köldökzsinór, létesíthet vele csak kapcsolatot. A 
kulturális komplexum nem kíván a főútra nyitni, hanem egy köztes tér-
be, a főtér irányába belülről „hasad fel”. Az előtérnek tehát a feladata, 
hogy erősítse ezt a kapcsolatot, s az épület – annak ellenére, hogy nem 
is a téren van – a térhez kapcsolódjon elsősorban, nem pedig a főúthoz, 
ami mellé épült.
Az előteret nyugodtan nevezhetjük előkertnek is, mivel mindkét elneve-
zés megállja a helyét. Ha az új épület előtt állunk, akkor egyértelműen 
kis terecskét látunk, azonban a Nagytétényi útról szemlélve, már egyér-
telműen kertről beszélhetünk. Miben rejlik hát ez a kettősség? Az utca-
szint és az egykori kert, vagyis most a főbejárat szintje között, közel egy 
méteres szintkülönbség feszül. A tervezés elején még nem kis nehéz-
ségként jelentkező probléma esetében azonban, a hátrányból sikerült 
előnyt kovácsolni. Ugyanis pont ez a szintkülönbség hordozza ma a kert 
rejtett kettősségét, s az új épülettömbnek a Szentháromság térrel kap-
csolatos érdekes viszonyát. A kert két szintje közti különbséget egy eny-
he lejtésű gyepes rézsű hidalja át, amely az útról szemlélve a felénk lejtő 



44

sík miatt exponált pozícióban van. A felső szintre ugyan rálátunk, mivel 
azonban az a horizontmagasság közelében van, nem érzékeljük annak, 
vagyis a rajta lévő burkolt felületnek a nagyságát. Így, mint egyfajta do-
minánsan zöld felület, (a hatalmas megőrzött fák lombtömegével ki-
egészülve) vagyis előkert, a mögöttes épületet kicsit a háttérbe szorítja, 
annak jelentőségét részben csökkenti. Az épület, egyébként a városrész 
többi épületéhez viszonyítva hatalmas tömbjének nem engedi, hogy a 
szomszédos Szentháromság tértől átvegye a főszerepet, vagyis előte-
rével új főteret képezzen. Ez az előtér a Nagytétényi útról szemlélve a 
városi szövetben a főtérhez szorosan kapcsolódó, de melléktérként ér-
zékelhető. Az előkert tehát alátámasztja, tovább erősíti azt az építészeti 
elképzelést, miszerint az új kulturális komplexum „belülről”, egy átme-
neti térből nyílik meg, ha nem is közvetlen, de szoros kapcsolatot lé-
tesítve a főtérrel. Az egykor dominánsan zöld, de szinte teljesen elzárt 
kertet teljes felületén megnyitottuk, s két támadási ponton keresztül 
biztosítottuk a megközelítést. Egyik, a széles olaszlépcsőn keresztül, a 
belváros irányából közelítők fogadásában segít, míg a fő megközelítési 
irány, a Szentháromság tér felől adódik. Itt az előírások szerinti rámpa és 
korlátok erdeje nélkül, akadálymentesen lehet feljutni mind a családse-
gítő, mind a kultúrház bejáratához. A bejáratok és az utca szintje közötti 
szintkülönbséget áthidaló enyhe lejtésű, elegáns gyepes rézsű, illetve a 
folytatásában a hajlásszöget követő széles olaszlépcső, horizontmagas-
ság alatt keretezi a bejárat előtti új teret. A jelentős átformálás ellenére, 
a megőrzött négy hatalmas idős fa lombtömege, jótékony árnyat biztosít 
a nyári kánikulában, s téri értelemben lehatárolja a kultúrház előtti új 
fogadóteret a Nagytétényi út forgatagától. Sőt, az oromfallal csatlako-
zó épület kissé szerencsétlen helyzetét is részben palástolják a belváros 
felől közeledők tekintete elől. Az egykori átláthatatlan, kusza zöld kerti 
szituációt, egy letisztult tágas nyitott tér váltotta fel, amely a fák és a 
gyepes lejtőnek köszönhetően a főút felöl intenzív zöld képet mutat. Az 
idős vadgesztenyefákat – a szintkülönbségből adódóan – corten(rozs-

dásodó felületű) acél, alacsony támfalakkal vettük körül (gyökérvéde-
lem), melyek horizontális tömege így beleharap a zöld rézsűbe, illetve 
a szomszédos olaszlépcsőbe is. Az új épület bejárata előtt kis burkolt 
terecske alakul, mely a családsegítő központ irányában elkeskenyedve 
a Szentháromság térrel teremt közvetlen kapcsolatot. A burkolt felüle-
teket kísérve egy faburkolatú pihenő kapott helyet, melyen elszórt kis 
ülőkockákon lehet megpihenni. A pihenő felett egy négy fából álló nyírt 
gyertyán facsoport alakit ki egyfajta organikus mennyezetet, mely a bur-
kolatba süllyesztett fényvetők segítségével esti megvilágítást kap. Ez a 
nyírt lombtömeg alatti pihenő egység, az az összekötő kapocs, mely a 
kastéllyal és az országzászló térrel teremt kapcsolatot.
Mivel a kulturális központ, mint új, jelentős méretű kortárs épület, jó-
formán teljes egészében hátteret biztosít az előkertnek, az itt alkalma-
zott stílus, vagy karakter, elsősorban az épülethez idomul. A semleges, 
egybefogott homogén felületek, mint az előtér mészkőburkolata, a tá-
gas olaszlépcső, vagy a gyepes rézsű közrefogják, kiemelik a harmadik 
dimenzióba betüremkedő karakteres modern elemeket: a nyírt facso-
portot a faburkolatú pihenő egységgel, illetve a cortenacél „kalodába” 
zárt hatalmas fákat. Itt már – a Szentháromság térhez viszonyítottan – 
sokkal határozottabban megjelenik a tervezői elgondolás, intenzívebb a 
beavatkozás.

Kastélymúzeum utca

Az utcaképben korábban jelentős heterogenitás volt megfigyelhető. A 
déli oldalon a kastélykert oldalsó kerítésének monoton, de egységes vo-
nalát, a kissé túlságosan is széles gyepsávban egy idős és rendkívül érté-
kes fasor követte a Szent Flórián tér irányába. Az egyöntetű, eleganciát 
sugárzó, hatalmas lombtömeget képviselő megjelenés, erőteljes kont-
rasztot képzett a szemközti oldal hátsókert hangulatával. A túloldalon 
szinte teljesen hiányzott a lombkoronaszint, így a jelenlegi közvilágítási 
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oszlopok, légvezetékek dominanciája volt megfigyelhető, mely kép ki-
egészült egy hatalmas transzformátor állomás meghatározó látványával 
is. A hiányzó térfal mentén húzódó kerítések, autóbehajtók lehangoló 
képet mutattak.
A korábbi tanulmányterv ezen oldal erőteljes fejlesztését irányozta elő 
úgy, hogy a lehető legtöbb parkolóhely, továbbá gyalogos sétány kialakí-
tásával, valamint erőteljes fásítással kompenzálni tudja az utca két olda-
la közt feszülő szinte áthidalhatatlan különbséget. Azonban a tanulmány 
a föld alatt húzódó közművekkel értelemszerűen nem tudott számolni, 
így azt sem tudhatta, hogy ezek miatt a tervezett parkolók OTÉK szerinti 
minimális fásítása36 sem biztosítható, valamint a kivitelezésre jutó költ-
ségek majd nem teszik lehetővé a közvilágítás áthelyezését. Továbbá a 
Kastélymúzeum utca és Kastélypark utca sarkán található közterületnek 
látszó telek (hrsz.: 232445) sem önkormányzati tulajdon (vagyis jogilag 
nem közterület). Mindezekből következően az északi oldal ilyen irányú 
fejlesztése csak a jelenleg megépült parkolóhelyek töredékét biztosít-
hatta volna, továbbá a trafóház és a kerítések kedvezőtlen látványa, 
előnytelenül befolyásolta volna a kialakítandó sétány leendő képét.
A végül megépült terv költséghatékonyabb, a meglévő energiákat lele-
ményesen kihasználó megoldást preferálva, a parkolókat a déli oldalra 
helyezte. Így a parkolók eleve árnyékba kerültek, továbbá a jelenlegi köz-
világítás is felújítva helyben maradhatott. A túloldal képét és tömegét 
pedig egységes összefogott zöldfelülettel erősítettük. Az ide ültetetett 
dísz-gyümölcsfák pedig továbbra is, a háttérben megbújó hagyományos 

36  42. § (7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet 
fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást - helyi építési szabályzat eltérő 
rendelkezésének hiányában - minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy 
lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 
1 m2 termőföldterület biztosításával, amelyek 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem 
számíthatók be.

települési képet erősítik. A kerítések takarásában egy egységesen nyírt, 
1,80 m magas sövény gondoskodik. A déli oldali gyalogos sétány már 
meglévő eleganciáját a parkolósáv tervezett (később meghiúsult) nagy-
kockakő burkolata, illetve a kastélykerítést kísérő kiskockakő burkolatot 
kapó (eddig aszfalt burkolatú) járdája erősíti. Az utca kiemelt szegélyek 
közt fut és aszfalt burkolatú, míg a monolit beton északi oldali járda, az 
úttest mellől bekerült a Szent Flórián tér felé szélesedő zöldsáv túlolda-
lán, a sövénnyel takart kerítésvonal elé. A transzformátorházat tövétől 
ágas nagytermetű bokrok takarják.

Szent Flórián tér

A Kastélymúzeum utcához hasonlóan, skizofrén kettősség jellemezte a 
tér életét. Míg a Szent Flórián „tér” északi és keleti térfalán hagyomá-
nyos utcaszerű oldalhatáron álló falusias beépítés volt megfigyelhető, 
addig a másik két oldalon a kastély „zárt” kerítése fasorral, illetve az 
egykori római erőd ugyancsak zárt (illetve az egykori kapu helyén drót-
fonatos jelleggel áttört) kerítése, de fák nélkül határolta. A kettősség, 
nem csak a térfalak zárásában, hanem „élettel teliségében”, intenzitá-
sában is tetten érhető volt. A település felöli oldalak – mint hétközna-
pi élettér – működtek, míg a kastély és az erőd, végső soron a jelenleg 
funkciótlan „hátát” mutatta a „térnek”. Az egykori piactér „faluvégi” 
hangulatát tovább erősíti, hogy a Kastélymúzeum utca és az északi oldal 
fasorain kívül szinte alig volt található fa a téren. A rendezési terv szerint 
a terület pedig fásított köztér kellett volna, hogy legyen. A tér burkolati 
szinten arányaiban ugyan talán megfelelt volna a piactéri funkciónak (a 
tér több mint 60 %-ban burkolt volt), azonban a burkolatok mozaiksze-
rű szabdaltsága és minősége (pl. egykori sportpálya repedezett aszfalt 
burkolata, vagy a régi 40 x 40-es betonlapok) ezt nem tette lehetővé. A 
téren nem volt megtartó funkció, leszámítva egyetlen, hálónélküli, be-
ton ping-pong asztalt, ami a Szent Flórián szobor mögötti beton placcon 
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árválkodott magában. A teret elsősorban átközlekedésre használták, 
melyet az átlós irányban kikopott kerékpáros „átcsapás” is (Úttörők útja 
- Kastélymúzeum utca) jelzett. Elhagyatottságát jól mutatta, hogy ide 
száműzték a közelben az egyetlen szelektív hulladékgyűjtő szigetet is.
A térnek, a kastélyt a templommal összekötő gyalogos tengely szem-
pontjából kulcsfontosságú pozíciója van, mivel itt törik meg, s fordul 
északnak, a már messziről kivehető templomtorony irányába. A tér mű-
ködése, működtetése szempontjából elsődleges feladat, hogy amíg az 
erőd, illetve a múzeum hátsó frontjának fejlesztése még nem indul be, 
rendszeres programok szervezésével életre keljen. Ugyanis hiába újul 
meg, kap „csinos” külsőt, életképes, megtartó funkciók (piac, börze, bú-
csú stb.) híján hamarosan ismét lassú pusztulásnak indul.
A tér újraélesztése, rendezése szempontjából létfontosságú feladat volt, 
a hiányzó térfalak pótlása, az élettelen déli, s nyugati oldal intenzív funk-
cionális bővítése, ugyanakkor a középső terület multifunkcionális hasz-
nálatának biztosítása. Úgy kellett berendezni, felöltöztetni a teret, hogy 
a két ellentétes pólus intenzitása kiegyenlítődjön, a faluszéli hangulat 
megszűnjön, s hogy az alkalmazott téri, vizuális elemek segítsék a tájé-
kozódást, az itt vezetett gyalogos tengely kulcsfontosságú töréspontján. 
A beavatkozás komplexitása, mértéke megkívánta a tervezői intenzitást, 
s a szubjektum erőteljes megnyilvánulását. A meglévő értékek erősítése 
mellett a térnek új identitást kellett adni, s olyan funkció(ka)t, amely 
kiegészíti a városközpont szabadtereinek finoman árnyalt eddigi rend-
szerét, s megosztva a szerepeket, tovább bővíti azok sokrétű kínálatát.
A terv lényegi eleme a hiányzó térfalak pótlása, amely az utcafásítás-
ban, illetve elsősorban a nyugati oldal erőteljes térfalképző fásításában 
érhető tetten. A térfásítás (korábban részletesen kifejtve) adja meg a 
keretet, a finoman beágyazott további funkcióknak. Kiemelten védett 
régészeti terület révén bárminemű takarás, vagy térfalhiány pótlás, csak 
organikus élő növényi anyaggal, s csak is az ásatási területen kívül, a tér 
területén volt elképzelhető.

A tér tematikája  és új identitása a hely hihetetlenül gazdag, részben a 
föld alatt rejtőző múltjából merít. A tervezett elemek, a történelem fi-
nom rétegeinek egy-egy állomását elevenítik meg, miközben funkcioná-
lis küldetésüket is teljesítik. Az alkalmazott elemek elsődleges feladata 
a térbeli tájékozódás, az ott tartózkodás, a pihenés, kikapcsolódás és az 
ismeretszerzés elősegítése, s csak mindezeken felül – mint egyfajta spi-
rituális réteg – hordozzák magukban a történelem rejtett, néha nehezen 
vagy olykor könnyebben kódolható üzenetét.
A római erőd kerítése igen rossz állapotú, (sajnos a projekt pénzügyi ke-
retein kívül eső, tehát nem volt felújítható) melynek egységes, „épített” 
jellegű takarása, magas nyírt sövények képében manifesztálódott. Az 
egykori bejáratot és közvetlen környezetét alacsony nyírt sövény hatá-
rolja (az előnytelen betonlábazat takarása), az innen kivezető egykori 
római utat jelzésszerű burkolati sáv idézi meg. A burkolat mellett ka-
pott helyet az erődről, s a hely múltjáról szóló információs tábla is. Itt az 
érdeklődők megtekinthetik az ideiglenesen konzervált romok maradvá-
nyait. A kerékpárral érkező látogatók részére kerékpártárolót is elhelyez-
tünk a feltételezett bejárat közelében.
A magyarok későbbi megjelenését a térségben hét zászló jelképezi. A 
hetes szám a magyar kultúrkörben erős szimbolikus jelentéssel bír. Elő-
ször azt gondoltam, hogy utalásnak ennyi is elég, és döntse el a meg-
rendelő, hogy éppen milyen üzenetet kíván rajtuk keresztül közvetíteni. 
Lehetőség adódik például vásárok, rendezvények idején azok arculatá-
nak erősítésére, vagy akár a fő szponzorok megjelenítésére is. Azonban 
félő volt, hogy az önkormányzat a tervezett költségvetésen túl – egyéb-
ként érthető módon – egyáltalán nem kíván többet költeni a területre, 
s tartva a primer megoldásoktól, illetve a rendezvények eleinte várha-
tóan nehezen beinduló szervezésétől, úgy döntöttem, hogy egy állandó 
tematikát, identitásképző üzenetet kell elhelyezni a zászlókon. A téma 
igazából, már a hetes szám kiötlése pillanatától is adta magát, azonban 
féltem a szerintem túl didaktikus „hét vezér” utalástól, s a határidő is 
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szorított, így Kiss Zsombor Krisztián grafikus barátomra bíztam a zászlók 
ügyét. „Vesztemre” egy kevésbé ütős, Tétény nevezetességeit absztrakt 
módon megjelenítő megoldás mellett, egy jóval szerencsésebb, a „hét 
vezér” tematikára épülő verzió került terítékre. Leküzdve félelmeimet, 
belevágtunk. A zászlók tipográfiai játékként, a vezérek neveit ábrázolták, 
csak épp betűiket összekeverve, elforgatva, még értelmezhető részleteit 
megjelenítve.  Mivel Tétény, nevét Töhötömnek köszönheti (akinek itt 
volt a téli szálláshelye), ezért az ő nevét ábrázoló zászló a többi inverz 
színébe öltözött. Később kiderült, hogy félelmeim messze alaptalanok 
voltak, mivel több ismerősömön végzett dekódolási kísérlet is bebizo-
nyította, hogy nem is olyan egyszerű a zászlók megfejtése. S hogy mit 
keresnek itt a zászlók? A szél láthatóvá tételén keresztül a rendezvé-
nyeken kívül, mozgást és „történést” hoznak a tér hétköznapi életébe. 
Intenzív színeivel, mozgásával, rejtett üzenetével, ez az elemcsoport új 
súlypontot képezve, a tér egyik legfontosabb identitásképzőjévé lépett 
elő. A zászlók csoportja és a tér névadójának szobra – mint immáron a 
két legfontosabb súlyponti elem – este díszvilágítást kapnak. A zászlók 
ötlete egyébként két összetevőből építkezik. Az egyik a hely adottsága, 
a másik, egy akkor friss brüsszeli utazás intenzív élményéből táplálko-
zik. 2010 tavaszán, az Erasmushogeschool Brussel (Erasmus University 
College Brussels) intézményében tett látogatásom alkalmával egy ottani 
kolléga hívta fel a figyelmemet egy piciny kis térre, amit feltétlen látnom 
kell. A teret,37 alig egy évvel azelőtt újították fel, melyen Daniel Buren al-
kotása látható, ami 89 egyforma, kék, absztrakt mintázatú zászlóból állt, 
melyeket szabályos raszterben helyeztek el. A zászlók célja a gyönyör-
ködtetésen túl, hogy vizuálisan kapcsolatot teremtsenek a felüljáróval 
kettészelt tér két fele, illetve az alsó és felső városrész között. Lenyűgö-

37  Place de la Justice, átadás 2009. június 24..
forrás: http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/5491/De-lart-pour-la-place-de-la-Justice (2014-08-21)
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zött a látvány, s akkor még nem is sejtettem, hogy ennek a meghatározó 
élménynek nem sokkal később milyen „folytatása” lesz. Mint másik ösz-
szetevő, a hely adottsága játszott még fontos szerepet. A Campona falai 
közelében, a hely stratégiai adottságaiból következően, elég sok küzde-
lem, csata játszódhatott le korábban. Víziómban az erőd előtt felsora-
kozó ellenséges haderő, illetve az erődben tartózkodók színes, sorakozó 
zászlói játszották a főszerepet. A harcoló csapatok, s különböző nemze-
tek lobogói jelképezik, s a legegyszerűbb eszközökkel jelenítik meg, hor-
dozóik identitását, hovatartozását, gyökereit. Így a zászlók szimbolikája 
ma is, igen erős hatással van ránk. Több idősíkot egymásra vetítve, az 
erőd falai előtt büszkén felsorakozó hét zászló, a magyarok megjelené-
sét, csatáit, letelepedését, s államalapítását szimbolizálta számomra.
Aztán egy nagy ugrással jött a barokk, amely építészeti értelemben ma 
is meghatározó szerepet játszik Nagytétény identitásának alakításában. 
Elég, ha csak a szomszédos kastélyra, vagy a téren álló szoborra gon-
dolunk. Ennek a korszaknak a természetet átformáló (az aktuális hata-
lom mindenhatóságát és erejét szimbolizáló) ambícióit, a „virágos kert” 
szabályos parcellái jelképezik, mintegy a kastélykert jelenkori kitürem-
kedéseként, nyitásaként a térre. A mezőkben virágfelületek, alacsonyra 
nyírt cserjefelületek, gyep- és burkolt felületek váltják egymást „vélet-
lenszerűen”. A burkolt részeken, az oda ültetett fák árnyékában, egy-egy 
szabályos fakockán lehet megpihenni, vagy végigugrálni az ugróiskola 
számozott, látszóbeton négyszögein. Ez a „berendezés” gazdagítja a nö-
vényzet többszintű megjelenését, s mozgalmas kinézete révén, kitünte-
tett szerepet játszik a tér déli szegletének térszervezésben. Ugyancsak a 
barokk kor letéteményese a korábban már említett szobor is, amelynek 
hátterét nyírt gyertyánok adják.
A tér északi oldalán helyezkedett el egy igen leromlott állapotú, már 
nem működő, de művi értékként nyilvántartott öntöttvas, nyomós kút. 
A terv a kút felújításával számolt. Köré, egy meglévő eperfa és egy újon-
nan ültetett dió árnyékába, egy szabályos, tömör fakockák elszórt cso-

portjából formált, pihenő egységet helyeztünk el. Ez a kút képviselte vol-
na38 a közelmúltat, a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése előtti korszakból.
A településrész jelenkori életét könnyíti az átlós „járda”, amely az utca új 
macskakő burkolatának kikerülését, s az út lerövidítését teszi lehetővé, 
s jelzi (anyagában is) a jelenkori működés (kerékpáros és gyalogos átcsa-
pás) erőteljes jelenlétét. 
Leendő piactér lévén, a tér túlnyomó részén, a jövő rendezvényeit ki-
szolgáló, vízáteresztő, teherbíró szórt burkolatot létesítettünk. Az ese-
mények megrendezését segítendő, elektromos csatlakozó „szekrényt” 
helyeztünk el az erőd kiszögelésétől északra, valamint egy süllyesztett 
vízvételi lehetőséget (vízakna csatlakozással, vízórával) a „virágos kert” 
tér felöli részében. A meleg nyári időszakra a középső hatalmas piactér 
mellett az erőd felől egy árnyas piacteret is kialakítottunk, amely kisebb 
eseményeknél lehet nélkülözhetetlen.
A teret övező járdák kockakő burkolatot kaptak, az utcaszerű térfalak 
zöldfelületeit pedig fásítottuk. A fasor alatt, a korábban már részletezett 
elvek mentén, talajszinten az egységes gyepfelületben, a hagyományok-
nak megfelelően elhelyezett díszítő sávban (amely aztán tovább folyta-
tódik a Landler utcában is) alacsony nyírt sövényt, vagy évelőágyat tele-
pítettünk. A gyepfelület védelme érdekében a tér északi és keleti oldalán 
kiemelt szegély, míg a tér felől süllyesztett szegély húzódik. A tér nyugati 
nyaktagjában a gyepfelület védelmét megerősített fakorlát biztosítja.

Szent Flórián utca

Az utcát zártsorú és hézagosan zártsorú, értékes homlokzatok kísérik, 
keverten kisvárosias és falusias karaktert hordozva. A falusias karaktert 
korábban tovább erősítette a kétoldali zöldsáv is. Sajnos, ezek a zöldfelü-

38  Sajnos a kivitelezés során kiderült, hogy a kút már menthetetlen állapotban van
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letek elég elhanyagolt képet mutattak, és a lombkoronaszint pedig igen 
hiányos volt. A zöldsáv a parkolás miatt gyakran kikopott, s a légveze-
tékek miatt a fák, erőteljesen vissza voltak csonkolva, előnytelen képet 
kölcsönözve az egykori Landler utcának. 
A kiviteli tervet megelőző tanulmány39, a nyugati oldal teljes hosszában 
megőrizte a zöldsávot, míg a másik – építészetileg értékesebb – oldal, 
így egy szélesebb járdát nyerve, a templom tornyának látványával kiegé-
szülve, exponáltabb helyzetbe került. Sajnos, a közművek miatt (föld-
alatti és légvezetékek) a nyugati oldal fásítása csak szerény mértékben 
volt megoldható (négy darab fa a középső szegmensben), ezért – pótolva 
a hiányzó lombkoronaszintet – a keleti oldal zöldsávját egy kicsit tovább 
húztuk. A koncepció szerint, a Dunára merőleges kapcsolatok erősítése, 
a kastély-templom közti új gyalogos tengely megteremtése érdekében, 
az utca szinte teljes hosszában az úttestet – sétálóutca szerűen – a jár-
dával egy szintbe hoztuk. A vegyes forgalmú útszakaszon, a járda és az 
úttest közötti különbséget pusztán a kiskockakő-nagykockakő páros vál-
tása jelezte volna40. Az utca Nagytétényi úti lezárásában – a korábbi sza-
lagkorlát helyett – lenyitható pollereket (terelő oszlopok) telepítettünk.

Templom kert, Országzászló tér

Alapvetéseikben különböznek. Míg a templomkertnek van múltja, tör-
ténete, fejlődése folytonos, addig az út túloldalán lévő korábbi foghíj-
telek inkább kényszerű események szülötte, zavaros múltja rövidéletű, 
s viharos változásokkal teli. A világháborús találat előtti korszakban a 
templomkerttel szemközt még zártsorú beépítés volt. A templomkert 

39  A tanulmányterv ezen részének alkotói: Hutter Dóra, Jánossy Gergely, Perneczky Sára, 
konzulensek: Almási Balázs és Báthoryné Nagy Ildikó Réka

40  A kivitelezés során ez módosult, lásd később

ekkor térszervezés szempontjából, a mai állapotánál sokkal kitüntetet-
tebb szereppel bírt, mivel a főtéren kívül ez volt az egyetlen jelentősebb 
teresedés a főút mentén. Ráadásul a főtérrel ellentétben – mint kert, s 
egykori temető – dominánsan zöld kellett legyen, kontrasztot képezve 
a környező sűrű beépítéssel. Aztán 1909-ben jött a HÉV41, s a kert elé 
épült egy földszintes, lapos tetejű állomás épület, ami a kert jelentős 
részét leválasztotta a főútról. Az „űr” létrejöttéről már esett szó, azon-
ban az ezt követő időszakról, a főút ezen szakaszának alakulásáról még 

41  A Budapest-Budafoki Helyiérdekű Villamos Vasutak (BBVV) 1899-ben, a Szent Gellért tértől 
Budafokig kiépült vonalát 1909. április 24-én hosszabbították meg Nagytétényig.
forrás: http://iho.hu/hir/100-eves-a-nagytetenyi-hev (2014-08-22)
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nem szóltunk. A HÉV villamos vonallá alakításával a végállomás átkerült 
a Szentháromság térre42, azonban a földszintes épület maradt. A kerttel 
szemközti foghíj telket is szép lassan belakta a város. A beavatkozás előt-
ti áldatlan állapotokat jellemzi, hogy a telken egy rendőr bódé, egy WC 
épület, valamint egy meteorológiai mérőállomás is létezett egymással 
párhuzamosan. Aztán, amikor a projekt sorsa még el sem dőlt, a kerület 
vezetése döntött arról, hogy az országzászló (az egykori pontos mása) 
erre a foghíj telekre kell kerüljön. Innen kezdve felgyorsultak az esemé-
nyek, s 2009. október 23-án Orbán Viktor itt, a már addigra üres telken 
felépített, régi-új országzászló előtt tartotta meg ünnepi beszédét. Nem 
sokkal később, a tanulmányban javasoltak szerint, az egykori állomás-
épület és a mellette sorakozó két kis bódé is eltűnt. Az új térszerkezet 
előállt, készen arra, hogy kialakíthassuk a templomkert és a szemközti 
– most már Országzászló – tér szoros kapcsolatát, kettős viszonyát. A 
két entitás különbözőségét továbbra is fontosnak tartottuk hangsúlyoz-
ni, így alakult ki az út két oldalán az egymást ellenpontozó tér és kert, 
alapvetően burkolt nyitott, katonásan rendezett, és puha, zöld, árnyas 
kertjének kettőse. A korábban meglehetősen elszigetelt templomkert 
erőteljes, széles megnyitást kapott. Az út két oldala közt, a tervek szerint, 
egy 12 méter széles gyalogos átkelőhely biztosította volna az erőteljes 
kapcsolatot. Sajnos a közúti egyeztetések során ez leapadt 4,5 méterre…
A templomkert korábban egyértelműen az átközlekedést szolgálta, mivel 
azt pókháló szerűen, 40 x 40 cm-es beton járólapokból épített, keskeny 
ösvények, kusza hálózata szabdalta „millió” részre. A Szentháromság szo-
bor mögött „elrejtett” szivacsok, plédek jelezték a hajléktalanok jelenlé-
tét. A kert ugyan zöld volt, de darabjaira volt hullva, és keskeny lépcsőinek 
köszönhetően meglehetősen elszigetelődött a környező közterületektől.

42  1963. január 1-jétől egy megállónyit rövidült is az immár 43-as villamos-viszonylatszámot viselő 
vonal, a régi nagytétényi végállomást felhagyták.
forrás: http://iho.hu/hir/100-eves-a-nagytetenyi-hev (2014-08-22)

A beavatkozás során racionalizáltuk a közlekedést, széles lépcsőkkel 
megnyitottuk a kertet, s egy új – rendezvények szervezésére is már al-
kalmas – előtérrel kiemeltük a főbejáratot. Mindezek eredményeként, 
sikerült egybefogni a kert zöldfelületeit és erősebb hangsúlyt adni a 
templom épületének. Az átlós lecsapások helyett, egy körkörös sétaút 
szervezi a kert belső feltárását, s ehhez kapcsolódnak, erre fűződnek fel 
a fontosabb burkolt felületek, pihenők. A kert akadálymentes megkö-
zelítését sikerült rejtve, az északnyugati sarok felől megoldani. Az ed-
dig kissé eldugott szentháromság szobrot, egy kicsiny előtérrel és esti 
díszvilágítással emeltük ki. A kert zöldfelületeinek egybefogásával, a 
kertszerű karaktert erősítve, létrehoztunk egy olyan markáns zöld alap-
síkot, közeget, mellyel a templom épülete, körülötte semleges homogén 
burkolt felülettel, s a zöld teljes hiányával erőteljes kontrasztot képez. A 
szigetszerűen „úszó” épület így ki tud emelkedni a kertből, megfelelően 
érvényesülni tud. A tervezői beavatkozás a megnyitásra, a kontrasztkép-
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zésre és az ott tartózkodás, pihenés megteremtésére koncentrált, s első-
sorban ezek funkcionális és esztétikai kiszolgálására törekedett. 

Könyvtár (egykori zsinagóga) előtere

Előkertből előtér. Így is aposztrofálhatnánk azt a folyamatot, mely az 
öt emlékfa által meghatározott különleges hely átalakulását jellemzi. A 
beavatkozás előtt egy kovácsoltvas lábazatos kerítéssel elzárt, apró kis 
kertecske bújt meg szerényen, a fák által formált – a korábban már emlí-
tett – zöld felhő alatt, amely most is ott lebeg, az egykori zsinagóga épü-
lete előterében. Az egész kert pusztán erről az öt fáról szólt. Oly sűrűn 
sorakoztak ugyanis egymás mellett, hogy alattuk nem létezett semmi, 
csak puszta árnyék, illetve egy kis törtvonalú betonutacska, ami a sarkon 
megnyitott előkerti kaputól a bejáratig vezetett. 
Az új közintézményi funkció, megkívánta ennek a kis „szent” helynek a 
megnyitását. A könyvtár ugyanis egy olyan hely, ami nyitva áll mindenki 
előtt, s nem „zárkózik el”, az érdeklődő tekintetek elől. A beavatkozás 
során egy olyan kis terecskét építettünk, amely lehetőséget biztosít a 
megemlékezésnek, ugyanakkor a könyvtár előtereként is megfelelően 
funkcionáló, közösségi térként is működik. A hely, egyszerű elemekből 
építkezik. A kerítést elbontottuk, az alapsíkot – a mélyárnyék miatt – 
világos mészkővel burkoltuk, s minden fa kapott egy-egy emlékkövet. A 
szabályos mészkő tömböket egy-egy fához tartozóan, de szórtan helyez-
tük el. A teret nagyítva, az alapsíkot az előtér határában húzódó Kis Já-
nos utca macskaköves burkolatával, illetve a Nagytétényi út járdájával is 
egy szintbe hoztuk. Az épület bejárata így még szabadabban bármelyik 
irányból egyszerűen megközelíthetővé vált. Mindegyik fa tövében egy-
egy mini kertecske létesült, ahova árnyékliliomok kerültek. A liliomokat 
is védik az emlékkövek, melyek egyébként kényelmes leülést biztosíta-
nak az ott tartózkodók számára. A sarok közelében elhelyezett hatalmas 
„infó kőtömb” feladata pedig, hogy felhívja az arra közlekedők figyelmét 

az új könyvtárra. A tervezői feladat egy olyan átmeneti tér létrehozása 
volt, ami segíti az intézmény működését, és közben a megemlékezésnek 
is helyet biztosít. A kis területen nagy mennyiségben alkalmazott mész-
kő burkolat és tömbök, erőteljes kontrasztot képeznek az emlékfákkal, s 
egyedi karaktert kölcsönöznek a helynek.
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A tereket több, egymást átfedő rétegben megjelenő kötelék is egybe-
fűzi. A fákról, a burkolatokról, az alkalmazott anyagokról már esett szó, 
de a napközben észrevétlen esti díszkivilágításról még nem. A városrész 
emblematikus elemeit esti világítás hangsúlyozza. Az eddig is megvilágí-
tott kastély, templom és háborús emlékmű hármasa mellé felsorakoztak 
a lemaradók és az újonnan érkezettek is. Minden téren akad most már 
olyan elem, ami esténként – Nagytétény identitását erősítve – kapcso-
latot teremt a városrész kulturális életében szerepet játszó helyekkel, 
emlékekkel. Az eddigiek mellett, most már kivilágítást kapott a Szent 
Flórián szobor a hét zászlóval, a templomkert „elfeledett” kincse, az 
1740-ből származó szentháromság oszlop és az új könyvtár előterében 
lévő 5 emlékfa is. A helytörténeti múzeum épülete előtt, az előtér súly-
pontjában megjelenő nyírt gyertyán facsoport is esténként fénybe öl-
tözik, jelezvén az új kulturális komplexum, immáron megkerülhetetlen 
jelenlétét a történeti központ életében.

Berendezési tárgyak, kisarchitektúrák

Az egységes arculat kialakításában elsősorban a burkolatok követke-
zetes használata játszotta a főszerepet. A berendezési tárgyak, egyedi 
kisarchitektúrák, inkább csak finoman árnyalták a különböző terek egye-
di hangulatát. Azonban két esetben is előfordult, hogy pont a berende-
zések teremtettek kapcsolatot két, egymástól távoli tér között. Vegyesen 
alkalmaztunk egyedi kialakítású és standard, előre gyártott termékeket 
is. Az előre gyártott berendezések kiválasztásánál a viszonylag semleges 
formavilágot képviselő, egyszerű felépítésű, szép vonalvezetésű, de jó 
minőségű termékek mellett tettük le a voksot. Fontos szempont volt a 
jó árérték arány megtalálása, melyben az esztétikum, a tartósság és a 
jó anyagminőség adták a fő szempontokat. Mivel mennyiségre, nem túl 
sok standard terméket alkalmaztunk, ezért az átlagos magyar közterüle-
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ti színvonalnál valamivel jobb minőségű termékeket sikerült alkalmazni. 
A megfelelő összhang megtalálásához különböző termékcsaládok egyes 
elemeit vegyesen használtuk. Ugyanazt a terméket egy, vagy maximum 
két különböző helyszínen alkalmaztuk csak (kivéve a szemetest, ami 
mindenhol egységes volt). Mivel a termékek viszonylag semleges forma-
világot képviseltek, a vegyes alkalmazás nem okozott zavaró összképet, 
és segített a terek egyedi hangulatának megteremtésében. A több he-
lyen alkalmazott egyazon (vagy hasonló) termékek, kapcsolatot terem-
tenek a különböző helyszínek közt, s erősítik az összhangot, az identitást 
és az egységes arculatot. Ezért külön kiemeljük az egyezéseket: Ugyanaz 
a támlás, karfás pad került a főtérre és a templomkertbe is. A négyzetes 
fém ülőke (majdnem) egyazon változata előfordul az Országzászló téren 
és a kultúrház előtti téren is. Ráadásul mindkét esetben ugyanúgy fa-
burkolaton, szórt elrendezésben és nyírt gyertyánok alatt. Az arányaiban 
hasonló, de anyagában más, tömör fa négyzetes ülőke került a Szent Fló-
rián térre, két helyre is. Egyedi kialakítású mészkő, tömbkő ülő hasábok 
megjelennek a Szentháromság téren, és a könyvtár előterében is.
Egyedi berendezések alkalmazásával tovább erősíthető egy tér sajátos 
karaktere. A Szent Flórián téren alkalmaztuk a legtöbb egyedi berende-
zést és terméket (zászlórúd, fa támlás karfás pad, ivókút), mivel itt in-
tenzívebb beavatkozásra, részben új identitás megteremtésre volt szük-
ség. Az egyedi berendezések általános jellemzője volt a téren a tömör, 
vaskos, egyszerű, letisztult megjelenés és a tömör fa, mint alapanyag 
alkalmazása ülőkockák, terelő korlát, információs tábla, kerékpártámasz 
formájában. Célunk volt a falusi és modern karakter harmonikus össz-
hangjának, keverékének a megteremtése. Olyan modern, de karakteres 
falusi teret akartunk létrehozni, ami nem tagadja meg korát, de mégis 
illeszkedni tud környezetébe.
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A kivitelezés

Amikor a megfogant gondolat és a kész mű összehasonlítást nyer, gyak-
ran eljátszom a két pillanat közti óriási út lerövidítésének lehetőségével. 
A folyamatot leginkább egyfajta bábeli zűrzavar jellemzi. Az információ 
minél pontosabb továbbításához rengeteg többletenergiára és irdatlan 
apparátusra van szükség. A megszületett gondolatot, először idő- és 
energiaigényes módon át kell fordítani a tervek kétdimenziós papírkö-
teg világába. Majd, ugyan kevesebb energiával, de ezt a világot a meg-
valósító apparátus újra visszafordítja gondolati síkra. Az újra „testet” 
öltő gondolatot pedig fáradságos módon, részletről-részletre tovább 
kell adni, az apparátus legalsó szintjét kiszolgálóknak, akik aztán végül 
– újabb dimenzió váltáson keresztül – anyagba fordítják azt át. Minden 
dimenzióváltásnál, s fordításnál óhatatlanul csorbul a jelentés, s fogy 
az információ. Az elfogadható eredmény eléréséhez, iszonyú energia-
pumpára van szükség, a rendkívül rossz hatékonyság miatt. Mennyivel 
egyszerűbb is lehetne, ha jó néhány „feleslegesnek” tűnő lépcsőt átu-
gorva, közvetlenebb csatornákon, - nem az utolsó legapróbb részleteket 
is tökéletesen érthetővé tevő rajzokon keresztül – adhatnánk át, szóban 
az információt, rögtön a helyszínen. Persze jogi, és adminisztrációs ér-
telemben, irreális az elképzelés, mondhatnánk azt is, hogy idealisztikus, 
pőrén fogalmazva naiv, de gondolat játéknak, mégis izgalmas felvetés.
A tervek leadása, ellenőrzése után elkezdődött a közbeszereztetés hosz-
szú, fordulatokban gazdag folyamata. Természetesen hiába építettünk 
be a költségvetésbe viszonylag jelentős tartalékokat, bekövetkezett a 
törvényszerű költségcsökkentési „háború”. Az egész tervezési folyamat-
ban, már a kezdetektől kiemelt figyelmet szántunk a történeti környezet 
által megkövetelt természetes kőhasználatnak. Nehéz volt megtalálni 
azt az egyensúlyt, amit egyik oldalon a beavatkozásba bevont terüle-
tek nagysága (legfontosabb közterületi hálózati elemek bevonása), má-

sik oldalon a minőségi anyagok alkalmazásának súlya jelentett. Mindez 
tovább bonyolodott az uniós támogatási viszonyszámokkal, s a részp-
rojektek közti egyenlőtlenségekkel. Az előírások ugyanis nem tettek 
különbséget, például két tér reprezentativitása, intenzitása között, és 
akkor az épületek túlköltekezésével, nem is számoltuk. A jelentős, a köz-
területeket érintően egyötödével csökkentett költségvetés nehéz komp-
romisszumok elé állított minket. Úgy kellett a költségekből húzni, hogy 
az alapelvek ne, vagy csak kevéssé sérüljenek, vagyis a keretrendszer 
maradjon. Utólag visszatekintve, jól vettük az akadályokat.
Az újonnan létesítendő nagykockakő útburkolatok helyett, a jelenlegi 
aszfalt burkolatok felújítását kellet megoldani. Szerencsére, ahol eddig 
is macskakő burkolat volt, ott maradhatott a történeti burkoló anyag. A 
döntés következtében a Szent Flórián utca (Országzászló tér melletti egy 
telekmélységű, eredetileg is macskaköves szakaszát leszámítva) szinte 
teljes hosszában, a sétáló utca hangulat elérése, kisebb hatásfokkal mű-
ködhetett csak. Természetesen egy sétáló utca nem a burkolat kialakí-
tásától az, ami, de mégis ez fontos karakterképző összetevő. Hasonló-
an a Szent Flórián téren is, illetve a leginkább fájó módon a kastélykert 
tőszomszédságában, a Kastélymúzeum utca, parkoló felülete is aszfalt 
burkolatúra változott. Itt egyetlen apró gesztussal azonban sikerült elfo-
gadható helyzetet kialakítani; a 60 fokos parkolási rend miatt, az útpá-
lyával együtt létrejövő jelentős, több mint 10 méter széles aszfalt felü-
letbe, a parkoló és az útpálya közé egy süllyesztett nagykockakő szegélyt 
húztunk, osztva a széles egybefüggő felületet.
A következő húsbavágó, és egyben a történeti jelzőt megkérdőjelező 
kérdés is volt egyben: a járdák kiskockakő burkolatának, illetve a temp-
lomkert körbefutó mészkő burkolatú sétányának térkőre cserélése. A 
templomkert még a széles megnyitások ellenére is némiképp leszakad, 
vagy inkább leválasztható a rehabilitációval érintett területekről, sőt hi-
vatalosan nem is közterület, és egyéb kiemelt típusú burkolatként, mint 
a burkolati séma elemrendszerének egyedi szereppel bíró részeleme, 
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„kiiktatható” volt az egységes rendszerből. Sikerült egy elfogadható mi-
nőségű, természetes követ imitáló, környezetbe illeszthető térkő típust 
alkalmazni. Már csak egy probléma adódott, a szegély kérdése, ugyanis 
a természetest (egészen jól) utánzó betontérkő mellé lerakott standard 
beton kerti szegély, egyből leleplezte volna a „csalást”, vagyis hogy nem 
természetes követ látunk. Sőt, korábbi tapasztalataim szerint, a zöldfelü-
letben vezetett gyalogjárdák esetében leggyakrabban alkalmazott beton 
kerti szegélykő, hangulatában a hetvenes évek lakótelep építési korsza-
kából örökölt, öntött aszfalt - beton kerti szegélykő kettősének, városi 
közpark hatását árasztja. A templomkertben viszont egy személyesebb, 
kerti hangulatot céloztunk megidézni, amiben a beton kerti szegély nem 
volt helye. Sikerült azonban végül egy jóval észrevétlenebb, fémszegélyt 
kialkudni a kivitelezővel. A járdaburkolatok kiskockakövének kérdése 
viszont véleményem szerint az egész közterületi beavatkozás lényegét 
kérdőjelezte volna meg. Vagyis, szabad-e ilyen egyöntetű, és intenzív 
történeti környezetben, ahol ennyi védettség van jelen, nagy mennyi-
ségben térkövet alkalmaznunk? Amennyiben valóban költségtakaré-
kossági okokból tesszük ezt, abban az esetben csak olcsóbb, igényte-
lenebb megjelenésű térköveket alkalmazhatunk, amivel nagyobb hibát 
követünk el, mintha hozzá se nyúltunk volna az adott helyhez. Az ilyen 
térkövek, történeti környezetben „karakter gyilkosok”, mivel általában 
parkolókban, ipartelepeken, közlekedési kiszolgáló létesítményeknél 
szokták alkalmazni őket. Amennyiben már igényesebb térkő burkola-
tokhoz nyúlunk, amelyek elfogadható kompromisszumot nyújtanának, 
akkor már a kockakő árának közelében járunk. Az idő szorításában az 
érvek és ellenérvek adok-kapok-jának végül egy igen kedvező megoldás 
tudott véget vetni. A budapesti kőtárból beszerzett macskakő korongvá-
gott felülete adta a megoldást. Felezett kockaköveket alkalmaztak Szent-
endrén is, a nem sokkal azelőtt átadott belváros rehabilitációjában, illet-
ve Óbudán is, a Gázgyárban a régi épületek közvetlen környezetében. 
A felezett kockakő kérdése korábban is felmerült már az útburkolatok 

kapcsán, azonban azt akkor elvetettük, mivel a domborúra kopott öreg 
kövek, nagy igénybevétel esetén, kimozdulhatnak a helyükből. Ebben 
az esetben azonban gyalogos felületekről kellett dönteni, így egy újabb 
engedélyeztetési kör után, nem is olyan egyszerűen, de végül zöld 
utat kapott a burkolat. A gépkocsi behajtóknál a terhelés miatt egész 
kockaköveket alkalmaztunk, melyek felülete így finom, árnyalatnyi kü-
lönbséget mutatott a többi, korongvágott, precíz felülethez képest. A 
járdákban ritmusosan megjelenő behajtók így szolidan figyelmeztetnek 
a gépkocsik esetleges előfordulására. A Szent Flórián utca Országzászló 
tér menti szakaszán, illetve a Szentháromság téren, ahol eredetileg is 
macskakő burkolat volt, az átlós rakásmód jelzi az útburkolat helyét, míg 
a járdákon a haladási irányra merőlegesen, rakott sorok jelennek meg a 
burkolatban. A korongvágott kockakő burkolaton a gyalogos közlekedés 
és a hó eltakarítás is kényelmesebb, s a történeti karakter is erőteljesen 
érezhető, így a burkolatcsere szerencsésen alakult.
A burkolatoktól és a költségvetéstől is elvonatkoztatva a fásítással kap-
csolatban adódott két sajnálatos csere a tervekhez képest. A falusi han-
gulat megidézésére kitalált díszalma, az üzemeltetők véleménye szerint 
továbbra is kerülendő, mert az is „szemetel” a termésével. A vackort, 
mint hagyományos vad gyümölcsöt, viszont a faiskolákból nem lehetett 
beszerezni. Így találni kellett egy másik kiskoronájú fát a Szent Flórián 
tér északi oldalának utca fásítására. A fafaj kiválasztásánál egy korábbi, 
intenzív emlék adta a megoldást. Mikor a hallgatókkal közösen készített 
tanulmánytervhez, jártuk az utcákat, vizsgálódva, még most is tisztán 
él bennem az az érzés, ami két konkrét helyen is magával ragadott. A 
Zambelli Lajos utca - Szabadság utca sarkán, illetve a Szent Flórián tér 
– Kastélymúzeum utca találkozásánál, ott is a sarkon, a tömör kőkerí-
tések mögül, kilógott egy-egy fügefa, vagy nagytermetű bokor, és talán 
még egy viharvert boróka is. Az ütött-kopott vakolatú, fehér kerítésfalak 
és melléképületek, piros cseréptetővel, erőteljes mediterrán ízt kölcsö-
nöztek a helynek. Ez olyan erős hatással volt rám, hogy még most is fel 
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tudom idézni ezt az idilli, romantikus képet. Ezért a mediterrán szárma-
zású júdásfára (Cercis siliquastrum) esett a választásunk.
A gondos tervezés ellenére is bizonyos részletek néha elvesznek a kivite-
lezés hatalmas gépezetében. Persze a tér ezek nélkül is működik, azon-
ban pont azok a finom rétegek tűnnek el, amitől a hely színesebb, kü-
lönlegesebb, s talán személyesebb lehetett volna. Az Országzászló teret 
két oldalról keretező japáncseresznye fasor, fehér és rózsaszínű virágú 
egyedekből, véletlenszerűnek ható, de gondosan megkomponált keve-
réke, végül valóban véletlenszerűen jelent meg, mivel nem a terv szerint 
osztották ki őket. Tetézve a problémát, a tervek szerint megadott, két 
nagyon hasonló habitusú, szinte csak virágszínében eltérő faj helyett, a 
fehérvirágú dísz vadcseresznye (Prunus avium ’Plena’) helyett, májusfát 
(Prunus padus) ültettek, ami teljesen más ágrendszerű, megjelenésű, 
eltérő fürtös virágzatú faj, sőt a rózsaszín virágú társánál jóval később is 
virágzik. Így elmaradt a meglepetés, miszerint az év túlnyomó részében, 
megtévesztésig hasonló fák, tavasszal váratlanul különböző színekben 
törnek elő. Az eredmény pedig lehangoló, s az elképzelés a költőinek 
szánt magaslatból, az elhibázottság zavaró értetlenségébe veszett.
Maradva az Országzászló téren, ahol a hely reprezentativitását emelő, 
jelentős felületű egynyári virágágyásokat helyeztünk el, egy részletes vi-
rágkompozíciót terveztünk, darabra lebontott pontos kiosztással. A két, 
illetve három színből összeálló finom színátmenet esetében, minden 
egyednek meg van a maga helye, hogy az átmenet folytonosnak tűnjön. 
Bár azóta, sok színvonalas absztrakt minta öltött testet az ágyásokban, a 
színátmenet sosem született meg. Ez szerencsére csak piciny kifelejtett 
fűszer, de a cseresznyék évtizedeken keresztül ott fognak még virágozni, 
minden tavasszal.
Másik apróság, hogy a kultúrház előterében lévő, cortenacél gyűrűvel 
körbevett, két gyeppótló cserjefoltban elmaradt a szintén (de itt csak 
formai) átmenetet képző tulipánok elültetése. A tervekben elgondolt 
megoldásban, a tavasszal kék pompába öltöző, alacsony örökzöld me-

téng (Vinca minor) fölé, felhőszerűen úszó, piros tulipánok jelentek vol-
na meg, minden tavasszal. Aztán a szinkronban lévő virágzás után, a tu-
lipánok visszahúzódnak, s eltűnnek az év további részében. Csak ismét 
tavasszal törnek elő váratlanul az apró kék virágok közül. Az elhagyás te-
kintetében, valahol érthető a dolog, ugyanis a növényzet ültetése megfe-
lelő ritmust feltételez. A fákat például csak koratavasszal, vagy ősszel le-
het ültetni. A cserjéket (ha konténeresek, de általában azok) fagymentes 
időszakban egész évben, a tulipánokat, hagymásokat pedig csak ősszel. 
Az adminisztratív projekt management, és a szigorú határidők azonban 
egyszerűen nem vesznek tudomást erről. Így történhetett, hogy a május 
végi határidővel, érthető módon, nem kerültek elültetésre a tulipánok. 
Nagyobb probléma azonban, hogy ősszel sem, illetve hogy a fák is ké-
sőbb lettek kiültetve, aminek természetesen meg is lett az eredménye; 
legalább 40%-ban cserélni kellett őket. A szabály, az szabály. Hiába volt 
vele tisztában a kivitelező, hogy ez fog történni, kötötték az előírások, a 
fákat – jórészt halálra ítélve – el kellett hát telepíteni. Ugyanez az eset 
megtörtént Nagykovácsiban is, legutóbb az Újköztemetőben, és még 
persze gondolom sok egyéb helyen is. Furcsa szélmalomharc ez…
A kivitelezésnek, még ha ritkán is, de akadnak felemelő pillanatai is, ami-
kor egy-egy apróság, ami előre nem volt pontosan tervezhető, esztéti-
kus frappáns megoldásra lel. Így volt ez, egy pontatlanul bemért vízakna 
lefedésénél is, amit az Országzászló téren, a faburkolatú pihenőbe, alig 
észrevehetően, rejtetten sikerült beilleszteni.
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Az elkészült történeti központ a hétköznapokban

Puding próbája az evés, mondják. S igaz is, egy ilyen hatalmas beruhá-
zás, működés közben vizsgázik csak igazán. Megmutatva az elképzelések 
életszerűségét, értékét, s könyörtelen kritikát közöl róla. A levonható ta-
nulságok pedig – ha a gőg nem állja útját – új megoldások, elképzelések, 
ötletek irányába repítenek minket.
Az utcák menti zöldsávban öröm volt látni, hogy néhol a tervezett évelő 
ágyásokat továbbfejlesztették, s az utca önálló életre kelt, vagyis befo-
gadták. Természetesen így is akadt olyan tulajdonos, akinek a rendezet-
ten alakított utcai előkert, úgy tűnik nem nyújtott elegendő mozgásteret, 
így radikális változtatásba fogott. Az egyedi kialakítású, (mondhatnánk 
azt is, hogy giccsbe hajló) kő és ág-bog kertecske viszont azért örömteli 

fejlemény, mert ugyan korábban is gondozott előkert állott itt, de a tu-
lajdonos közel sem fektetett ennyi energiát, s szeretet a gondozásába, 
mint aminek a hatása, még ha egyfajta dacból is, de sugárzik ebből a kis 
utcarészletből.
Ugyan a jelszerűnek szánt gyertyán facsoportok még növésben vannak, 
de nagyon úgy tűnik, hogy a nyírásuk egyelőre várat még magára. Az 
üzembentartóhoz valószínűleg nem juthattak el a területre vonatkozó 
tervek, fenntartási instrukciók. Az egyébként elfogadható fenntartási 
színvonal is valószínűsíti, hogy információs deficittel van dolgunk, mi-
vel a közelben lévő, alacsony fagyal, és magas gyertyán sövényeket is 
rendszeresen nyírják. Tehát ahol egyértelmű a helyzet, ott nincs problé-
ma, azonban az egyedi, Magyarországon nem bevett, szokásoktól eltérő 
megoldásoknál hiányzik a várt eredmény.
A Szent Flórián tér, mint multifunkcionális rendezvénytér jól vizsgázott. 
Megmutatta ugyanis az átadás tiszteletére rendezett utcabálon43, hogy 
a tér, még egy hatalmas felhőszakadást követően is megfelelő hátteret 
biztosít rendezvénynek lebonyolítására. Itt kell megjegyezzük azt, hogy 
az azóta többször hiányolt gyepfelületek nem tudtak volna ennek a fel-
adatnak megfelelni. Csapadékos idő után ugyanis a gyep felázva nem 
viselkedik teherbíró felületként, melynek következtében mély keréknyo-
mok, s kitaposott foltok keletkeznének a területen. A hibák helyrehoza-
tala pedig jelentős költséghányaddal terhelt. Tény azonban az is, hogy 
a szórt, vízáteresztő burkolat felülete, különösen a mostani csapadékos 
nyárnak köszönhetően gyomosodik44. 

43  2013. augusztus 30.

44  A kivitelezési problémákra visszavezethető, gyenge minőségű stabilizálás, valószínűleg még 
tovább erősíti a folyamatot.
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Összefoglalás 

Fiatal grafikus művész barátom, aki egyébként a zászlók tipográfiáját ter-
vezete, miután Nagytétényben járt valamiért, a következőket mondta: 
hát úgy különösebben nem voltam elragadtatva. Olyan, mintha igazán 
semmi nem történt volna, talán a tér, ahol a zászlók vannak, egész jó 
lenne, de igénytelen a kivitelezése (ebben sajnos volt igazság). Miért 
nem valami ütős, látványos burkolat van rajta? Talán az új épület előtti 
rész tetszik, mert az vagány, progresszív. A könyvtár előtti kis terecske is 
egész jó lenne, de nagyon „gáz” a villanyoszlop a közlekedési táblával. 
Először kissé meghökkentem az éles, őszinte kritikán. Aztán elgondol-
koztam rajta, hogy számára mi is hiányzott vajon a helyből. Neves grafi-
kusként hétköznapi munkáiban, a minőségi esetek dominálnak, illetve 
ha mégsem, akkor belső tökéletességre való hajlama okán, ilyen ügye-
ket kreál belőlük. A grafikai tér, amiben dolgozik, teljesen uralt, kontro-
lált, és fiktív is egyben. Vagyis megengedheti magának, hogy steril, mil-
liméterre kijátszott, tökéletes arányok köszönjenek vissza az addig üres 
borítékról, boros címkéről, plakátról. Ebben a térben, pláne, ha minimál 
design-ról van szó, – ami egyébként kedvelt közege – nem fér el még egy 
„légypiszok” sem. Nos, Nagytétényben ott az élet a maga tökéletlensé-
gével, hibáival, kompromisszumaival. A házak ütött-kopottak, a légve-
zetékek, villanyoszlopok, közlekedési táblák ott éktelenkednek az utca-
képben. A burkolat pedig poros, faluvégi, a költségvetés pedig nagyon 
is véges. Nem történik semmi „izgalmas”. S pont ebben mutatkozik meg 
a lényeg! Minek is kellene történni? Itt nem a szökőkutaknak, burkola-
toknak kell parádézni, mintát rajzolva, kontrasztos színekben pompázva, 
vagy a téren, a poros burkolat helyett, tökéletes világvárosi simaságban 
tündökölni. Ezekben a terekben az épületek, a fák, az emlékművek me-
sélnek, s az emberek azok, kik megtöltik élettel. Pusztán meg kell terem-
teni a lehetőséget ahhoz, hogy ez a csoda bekövetkezhessék. Kell egy 

hely, ahova a mise után le lehet ülni, vagy a buszra várakozva beszélgetni 
egyet az árnyékban, vagy összefutni a téren. Apró hétköznapi történe-
tekből, és ebből a csodálatosan megőrzött közegből áll össze a kép, csak 
meg kell neki ágyazni. Direkt nem történik „semmi”. A kép, miszerint ez 
olyan, mintha semmi nem történt volna – az én olvasatomban megfo-
galmazva – mintha mindig is ilyen lett volna, a biztos válasz arra, hogy 
jó nyomon járok.45 Megtaláltam, ami a helynek a sajátja, amit rögtön 
birtokba is vett, s oly gyorsan asszimilált, hogy szinte észre sem vesszük. 
S ahol észrevesszük, az sem a véletlenek furcsa összjátéka.

45  Nagykovácsi új főterén járva is ugyanezt érzem.
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Tézisek

1. A szabadtér fogalmának kiterjesztése

Az emberek többsége idejének nagy részét saját maga „választott börtö-
nében” éli. A jelen pillanatban (itt és most) vajon miben különbözik szo-
bánk, irodánk vagy munkahelyünk egy börtöncellától? Talán kicsit na-
gyobb, fényesebb, kényelmesebbek a bútorok? Pusztán csak a tudatunk, 
emlékeink (múlt), hitetik el velünk, hogy bármikor kisétálhatunk (jövő). 
A szabadság tehát elsősorban pszichés érzet, a megtapasztalt múlt és 
a jövő képztének keveréke, amely a jelenben csak egyfajta fikció. Itt és 
most csak a szabadban érezzük magunk igazán szabadnak. A szabadtér 
2000-ben Jámbor Imre által alkotott fogalmát (felülről nyitott, az em-
beri használatra feltárt és alakított külső tér) kibővítve definiálhatjuk a 
tájépítészeti szakterület által „használt” komplex térrendszer minden46 
szegmensét tartalmazó térösszletet: vagyis a teret, ahol szabadban érez-
zük magunkat. A szabadtér tehát az időjárás hatásainak kitett tér.

2. A zöld aránya a szabadterekben

Az épített és a zöld aránya a szabadterekben alapvetően befolyásolja 
a városiasság érzetének kialakulását. Minél kevesebb a zöldet alkal-
mazunk, annál erőteljesebben érvényesül a városi karakter. Amennyi-
ben teljesen elvesszük a zöldet az adott térből, úgy még erőteljesebb 
a hatás, azonban ez esetben már felerősödhetnek negatív emocionális 
tényezők is. A növényzet helyi klímamódosító, vagy pszichikai hatása lé-

46  A temperált belső terek – mint például irodaházak, plázák – zöld tereinek nagyon szűk szegmense 
kivételével.

nyeges szerepet játszik ebben a kérdésben. A növényzet hiányát legin-
kább akkor érezzük, amikor az építészeti közeg élményszerű intenzitása 
csökken, vagy kisebb mértékű. Tehát az építészeti környezet „fiaskóit”, 
hiányosságait, monotonitását, a növényzet megfelelő alkalmazásával or-
vosolhatjuk, javíthatjuk.

3. A fák hiányának karakterképző hatása

A fák hiánya általában városközponti szabadterek sajátja. Ezekben a te-
rekben a sűrű beépítés, a szűk utcakeresztmetszetek nem biztosítanak 
elég helyet egy fasor ültetéséhez. Azonban, ha mégis biztosítanának mi-
nimálisan többet, éppen csak annyit, hogy egy, vagy két fasort valahogy 
beszorítsunk, tudatosan jelezhetjük a városközponti pozíciót a fasor(ok 
részleges) elhagyásával. 

4. A földszintes zártsorú beépítés karaktert erősítő fásítása

Földszintes, zártsorú tipikusan kisvárosias beépítés esetén – amennyi-
ben nincs légvezeték az utcában – a karakter erősítését nagytermetű 
fák ültetésével érhetjük el. A nagytermetű fák idős korukra karakteres, 
szép koronát növelnek és a térszervezés, látvány szempontjából az egyik 
legfontosabb tényező, hogy a földszintes beépítés fölé tudnak nőni. 
Vagyis általában az ereszvonal felett bontják ki a koronájukat, egyfajta 
ernyőt képezve az utca felett. A lombstruktúra így nem lóg bele a köz-
lekedési űrszelvénybe, s láttatni engedi a földszinti karakteres üzletso-
rokat, portákat.

5. Fásítás falusi környezetben

A porták előtti utca szakaszon, korábban gyakran gyümölcsfákat ültet-
tek, amit az íratlan szabályok szerint nem illett idegeneknek dézsmálni. 
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Így került a falusi utcára a szilva, vagy a kisebb ápolást igénylő egyéb 
gyümölcsfajok, mint a cseresznye, meggy, körte, dió vagy mandula. A 
közterületeket üzemeltető önkormányzatok viszont költséghatékony 
módon igyekeznek csak a minimálisan szükséges fenntartási munkákat 
elvégezni, ezért gyümölcsével szemetelő fákat nem engednek ültetni. 
A gyakori légvezetékek miatt csak a kistermetű díszfák jöhetnek szá-
mításba. A minden koncepciót nélkülöző vegyes faállomány karaktert 
gyengítő hatású, mivel a gyakran különböző kontinensekről származó, 
más-más ökológiai viszonyokhoz alkalmazkodott fajok, a hazai körülmé-
nyektől erőteljesen eltérő vidékek hangulatát idézik. A túlnemesített vö-
rös, vagy tarka lombú fajták is kerülendők ugyanezen okból. A rendezett 
utcakép eléréséhez célszerű tehát egységes fasort terveznünk. A falusi 
karakter megidézéséhez a legszerencsésebb valamilyen gyümölcsfa dí-
szváltozatát, vagy olyan gyümölcsfát választani, ami kevésbé szemetel.

6. Gyepfelület alkalmazása városi környezetben

Városi, kisvárosi környezetben a köztereken igen ritkán adódik lehetőség 
gyepfelületek alkalmazására, mert az intenzív használatnak kitett tere-
ken nem, vagy csak nagyon költségesen tarthatóak fenn hosszútávon. 
Gyepfelületet ezért sűrűn beépített városrészben célszerű minimálisan 
kiemelni, s lehetőleg nagyobb, egybefüggő felületet egyben tartva ex-
ponált pozícióba hozni, s intenzíven fenntartani. 
A városias karaktert, indirekt módon (nincs hely), vagy tudatosan szabá-
lyozni tudjuk a gyeppel borított felületek nagyságával. Minél kevesebb 
a zöld, annál városiasabbnak érezzük a teret (természetesen figyelem-
be véve a települési szövet intenzitását). A gyep tudatos kerülésével 
lehet könnyen olvasható funkcionális iránymutatást adni a (kis)városi 
kert és tér eltérő használatáról, a reprezentációról, vagy épp ellenkező-
leg, a csendes meghitt pihenésről.

7. Burkolatok alkalmazása hagyományos falusi környezetben

Amikor a hagyományos falu hangulatát szeretnénk burkolatok segítsé-
gével megidézni, nehéz helyzetben vagyunk, mivel nincs igazán milyen 
előképhez nyúlnunk. A földutak alkalmazása pedig, kétségkívül anakro-
nisztikus lenne. Faluhelyen, ahol az erőforrások (a városokkal ellentét-
ben) korlátozott mértékben állnak csak rendelkezésre, egyértelműen 
helyi anyagokat kell használni. Hegyvidéken adódik a helyben, vagy a 
környéken bányászott kőanyag felhasználási lehetősége. Az Alföldön 
olyan helyettesítő anyagokat célszerű alkalmazni, amelyek leginkább 
emlékeztetnek a döngölt föld homogén, de mikro részleteiben válto-
zatos képére.
Kiselemes burkolatok alkalmazásánál a tört (halvány) földszínek, vala-
mint a minimális eltérést mutató, véletlenszerű árnyalatok használata 
előnyös. A mesterséges hatású rikító, tarka, túlzóan színes, vagy éppen 
ellenkezőleg, tökéletesen homogén egyöntetű felületű elemek nem cél-
ravezetők. A formát illetően, kerülendő a bonyolult, összetett, de ismét-
lődő mintát követő (egy, vagy kétirányban kapcsolódó) elemek haszná-
lata. Érdemes egyszerű, négyzetes (ortogonális), esetleg több méretet 
felölelő változó méretű elem családot alkalmazni. A tégla, mint helyben 
bányászott agyag alapú termék előnyös, azonban a fényes felületű klin-
kerek szintén kerülendők.
A monolit anyagok használata kedvező, mivel ezek viszonylag semle-
ges alapsíkot biztosítanak, kiemelve a környező építészeti értékeket. A 
beton, mint könnyen előállítható burkolat típus, igen jól működik, de 
ugyanígy a hengerelt aszfalt felület is elfogadható. Azonban az aszfaltnál 
előtérbe kerül a szegély anyagának kérdése. A nem, vagy alig látható 
fémszegély, a természetes vágott, vagy inkább hasított (de nem világos) 
tömbkövek alkalmazása megfelelő, azonban a városi környezetben gya-
korta alkalmazott beton „kerti szegély” kerülendő. Az öntött aszfalt, mi-
vel látványa szorosan kötődik a városi környezethez, szintén kerülendő. 
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A szórt burkolat is használható, de csak abban az esetben, ha magas 
minőségben stabilizálva készül. 

8. A hely szellemének megteremtése, vagy erősítése

A hely szellemének megteremtése, vagy erősítése az illeszkedésen ala-
pul. A megfelelően környezetébe illesztett objektum47 létrehozza, vagy 
tovább erősíti a hely szellemét. Minél pontosabb az illeszkedés, annál 
erősebb a hatás, ízesebb a karakter, az egyedi hangulat. Az illeszkedés 
persze tagadást, kontrasztképzést is jelenthet, de mindenképp a hely 
adottságaiból kell kiinduljon. Az illeszkedés két alapvető síkon értelmez-
hető: a funkcionális váz és az ezt felépítő anyag, vagyis a létrejövő karak-
ter. Mindkét síkon maximálisan törekedni kell a környezetbe illesztésre. 
Az alkotási folyamatban a fent vázolt két eltérő dimenzió ritkán jelenik 
meg vegytisztán, gyakran ezek valamilyen elegyű keverékével formáljuk 
a teret, s a funkció, az ötlet pillanatában már anyagban ölt testet.

9. A tervezői beavatkozás mértéke

Minél ingerszegényebb, monotonabb az építészeti környezet, annál 
intenzívebb formálás, beavatkozás kell, hogy új identitást adhassunk a 
helynek, s fordítva: minél intenzívebb az építészeti közeg élményvilága, 
sűrűbb az intenzitása, annál inkább háttérbe kell vonulnunk, s inkább 
csak a hely szellemének erősítése, érvényre juttatása, kiemelése a dol-
gunk. Persze a funkciók puszta kiszolgálásán túl még ekkor is szükséges 
valami személyeset bele szőni a környezet alakításába, mert így embe-
ribb, motiváló terek születnek. A történeti környezet, éppen ilyen inten-
zív közeg.

47  ez lehet bármilyen építészeti, művészeti alkotás, szabadtér, épület, objekt, installáció stb.
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Köszönetnyilvánítás

Ritkán adatik meg egy tájépítésznek, hogy egy komplett településköz-
pont szabadtereinek rehabilitációját megtervezhesse, s még ritkábban, 
hogy mindezt lássa is megvalósulni. Óriási felelősség, de hatalmas le-
hetőség is egyben. Megtisztelve érzem magam, ugyanakkor büszke is 
vagyok, hogy ebben a több évig tartó folyamatban részt vehettem. Hogy 
ez a mestermunka megszülethetett, köszönettel tartozom Jámbor Im-
rének, akkori főnökömnek, tanszékvezetőmnek, hogy támogatta mun-
kám, és kiállt mellettem a nehéz pillanatokban is. Szilágyi Kingának a 
kezdetekben nyújtott óriási segítségért, bíztatásért és szervezésért. Ger-
gely Antalnak, később a kiviteli tervek születésénél, hogy ismét sokat 
tanulhattam tőle, mint mindig, és az összes tervező kollégának, akikkel 
rendkívül jó volt együtt dolgozni, s látni, ahogy az álmokból valóság lesz.
Abban, hogy a fokozatszerzés hirtelen támadt, rögös, de magasztos út-
jára léptem, hatalmas szerep jutott Szilágyi Kingának, aki a kezdetektől 
fogva, s mindvégig bíztatott, sőt, tanszékvezetőként, jóformán főnöki 
utasításba adta, hogy teljesítsem e felemelő küldetést. Óriási köszönet 
illeti Bachman Zoltánt és Mezős Tamást, akiktől – eddig általam még 
soha nem tapasztalt – lélekmelengető bátorítást, s bizalmat kaptam, 
elegendőt ahhoz, hogy belevágjak e nem kis feladatba. 
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