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BAZILIKATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTÉR ÉS ÁRPÁD-HÁZ KUTATÓ INTÉZET
elhelyezése a székesfehérvári, volt ALBA MOZI ÉS BÉRHÁZ épületében - Tanulmányterv
építészek: Karácsony Tamás, Gerzsenyi Tibor, Kund Iván Patrik, Koválcsik Ágnes, Kemes Balázs

A Tanulmányterv megalapozó dokumentuma az Árpád-ház Programról és kapcsolódó fejlesztési projektjeiről (2013-2038) szóló 1832/2013. (XI. 15.) Korm. határozat, amely az Árpád-ház
program topográfiai kutatáson alapuló kulturális és nemzetpolitikai szempontból jelentős Kárpát-medencei helyreállítási és bemutatási alprogramjának része.
Előkészítő munkafázisok
A program során elhelyezendő rendeltetések:
Látogatóközpont,
Bazilikatörténeti Kiállítótér és
Árpád-ház Kutató Intézet
Ennek szellemében az Önkormányzat kontroll-vizsgálatot indított.
A régészeti-, muzeológiai-, valamint építészeti-műszaki előzetes vizsgálatok azt az eredményt hozták, hogy a fent részletezett funkciók az Önkormányzat tulajdonában álló, egyetlen korábban
kijelölt ingatlanon (Koronázó tér 3.) nem helyezhetők el maradéktalanul.
Helykijelölés
A vizsgálatok eredménye alapján szükségessé vált a tervezett funkciók ésszerű szétválasztása és az emlékhelyhez közeli további belvárosi ingatlanok vizsgálata.
A további vizsgálat a Várkörút 32. szám alatti volt mozi és lakóépület önkormányzati tulajdonban lévő földszinti és pinceszinti tereit célozta, majd annak feltérképezését követően döntött
kiválasztásáról
A kiválasztás okai:
- az emlékhelyhez gyalogosan közel helyezkedik el;
- részben önkormányzati tulajdonban van;
- a „Cinema Cityk” térhódításával eredeti funkcióját elvesztette, jelenleg üresen áll;
- cca. 500 m2 alapterületű, nagy belmagasságú moziterme alkalmas a kőanyag bemutatására;
- jelentős XX. sz.-i épített örökségünk, melynek megmentése kötelességünk
- ( értékmentés mind a kőanyag, mind az épület vonatkozásában.)
Az épület tervezett rendeltetése:
Bazilikatörténeti Kiállítótér: a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum felügyelete alatt megvalósítható a Bazilika eredeti, fennmaradt kőanyagának raktározása, kiállítása, eredeti anyagok
felhasználásával készülő szerkezeti rekonstrukcióinak bemutatása.
Árpád-ház Kutató Intézet: a Városi Levéltár részeként kialakítható a 10 fő történész, régész, művészettörténész, muzeológus, kutató munkaterülete.
A Tanulmányterv célja, hogy vizsgálja a Bazilikatörténeti kiállítótér és Árpád-ház Kutató Intézet tereinek elhelyezését az Önkormányzat által kijelölt épületben, annak földszinti és pinceszinti
tereiben. Feladata ezen túl, hogy mérlegelje a tervezett helyfoglalás feltételeit, tegyen javaslatot az optimális kialakításra, vázolja fel a megvalósításhoz szükséges feladatokat.
A Tanulmányterv felépítése, vizsgálati szempontjai, fejezetei:
Kapcsolatok: Az épület és városi szövet kapcsolatrendszere, a meglévő téri struktúrához való kapcsolódás erősítésének lehetőségei.
Építéstörténet: Rövid összegző visszatekintés a városrész fejlődésére, beleszőve az aktuális elképzeléseket.
Az építész és épülete: A tervező és a ház rövid bemutatása, a tervezés - építés korának szűkebb - tágabb kontextusába helyezetten.
A funkcióról: A Bazilikatörténeti Kiállítótér és az Árpád-ház Kutató Intézet szerepeinek leírása, helyszükségleteinek, térkapcsolatainak tisztázása, optimális téri világának felvázolása.
Javasolt építészeti beavatkozások: A javasolt átalakítás megjelenítése tervrajzok segítségével. A várható téri hangulatok érzékeltetése példák bemutatásával.
Látvány:
Összegzés. A továbbtervezést megalapozó munkarészek.
-

Építéstörténet: rövid összegző visszatekintés a városrész fejlődésére,
beleszőve az aktuális elképzeléseket. (a visszatekintés a Kulturális
Örökségvédelmi Hatástanulmány 2010 5. kötete anyagából készült)
A középkori Székesfehérvárt egész településhalmaz vette körül.
Székesfehérvár tipikus példája a területileg széttagolt pre-, vagy
protourbánus város egyik formájának, ahol a földesúri-, egyházi központok
és a piac körül egy-egy templom illetve kolostor köré csoportosulva egész
településhalmaz jött létre.
Ezek a falvak a középkor végére rendszerint egybeolvadtak a várossal,
mint azt Esztergom, vagy éppen Székesfehérvár esetében is
megállapíthatjuk. Az említett településhalmazhoz tartozó falu volt a vizsgált
városrész északi felén a Budai külváros (civitas exterior), délről pedig
érintette Újfalut (nova villa). Az ezekhez tartozó, a mai Székesfehérvár
területén talált középkori lelőhelyeket, falvakat írott források segítségével
azonosították. Viziváros a középkor után alakult ki.
Ezen településhalmazhoz tartozó falvakon kívül a királyi várostól kissé
távolabb eső falvak is kialakultak. A lakott városrészeken kívül eső
zöldterületeken, az őskori, kelta és római lelőhelyeken kívül, összesen 13
középkori falut azonosítottak, lelőhelyek írott források segítségével.
A belváros területén több történelmi korszak embere élt. A leletek alapján
elmondható, hogy a fehérvári városközpont a neolitikumtól kezdődően a
római koron át a magyar honfoglalásig szinte folyamatosan lakott volt. A
jelenlegi ismeretanyag birtokában az is megállapítható, hogy a mai
Székesfehérvár területe a honfoglalást követően sűrűn lakottnak
nevezhető.
A korai középkori városnak álló emlékei sajnos nem maradtak ránk, a
legtöbb emlék a későközépkori törökkori életéhez köthető. Ez a város
egykori szerepéhez mérten elenyészőnek tűnhet a folyamatos régészeti
kutatások ellenére is. A város településszerkezetének fejlődését és
építészeti karaktereinek leírását felvázolni a régészeti emlékek és a
történeti források, szövegek, metszetek, felmérések, térképek segítségével
lehetséges. A középkori forrásanyag meglehetősen szegényes, a legtöbb
adat a 16-17. századból származik. A képi ábrázolások, metszetek,
térképek, felmérések általában még későbbiek főként 17-19. századiak.
Mindezek miatt a város topográfiájáról és építészeti emlékeiről alkotott
tudás az újabb és újabb kutatások fényében változik, csiszolódik. A 17-18.
századi térképek, felmérési rajzok külvárosként csak a Budai külvárost és
Palotavárost, Szigetet, délre pedig Ingoványt, és Újfalut (nova villa)
ábrázolják. Viziváros területéről az első érdemleges térképi információt a
Liptay-féle 1797-es felmérés nyújtja.
1897-től alig két évtized alatt épült ki a Víziváros a mai Rákóczi út, Gáz
utca, Lövölde út és Horvát István út közötti területen.

_

A 20. század első éveiben, végleg lebontják a várfalakat, több helyen
lehetett a Belvárost megközelíteni, ezzel a középkori kapuktól független
településszerkezet kezdett kialakulni. Első lépésként a Vizivárost
alakították ki kertvárosként, mérnöki tervek alapján. Kiépült a Gáztelep
utcától a Budai úti vámházig terjedő háromszög alakú tömb.
A belső Piacon (ma Széna tér) a két világháború között szűnt meg az
árusítás, ekkor az élelmiszerpiac is a Piac térre költözött ki. A város
fokozatosan „belakta” a vásár- és piacteret. A Vásártérre először csak a
bíróság palotája (1902), majd a 20-as, 30-as években új középületek
(hadtestparancsnokság, központi elemi-, ma Széna (Május 1.) téri iskola,
téli gazdasági iskola, polgári-, ma Rákóczi Ferenc Általános Iskola stb.) és
sok lakás épült.
A régi várárok és a városfal helyén húzódó elhanyagolt területet az 1920as években kezdik rendezni, jelentősebb kiépítésére a 30-as években, a
belvárost körülvevő csatornák beboltozásával került sor, ezzel új építési
területek keletkeztek.
A csatornaboltozás után megnyílt Várkörút két szakasza egy évtized
különbséggel alakult ki.
A déli szakasz még a historizmus jegyében született a belvárosi oldalon a
10-20-as években (Ipariskola, Felsőkereskedelmi, Nőnevelő új épülete),
ehhez kapcsolódik a Petőfi Sándor utca ide kivezető szakaszának két
épülete is, a pénzügyi palota és a főposta. A szemben lévő oldal a 30-40es években épült be, jobbára többemeletes lakóházakkal.

_

A Várkörút északi szakaszán levegős modern villasor épült a 30-as
években. A házak egy része a Bauhaus szellemét tükrözi. Építészként
jelentős közreműködői Kotsis Iván, Schmidl Ferenc és Molnár Tibor. Az így
kialakított szép, széles, árnyas utat három sor gesztenyefa szegélyezte,
ami később ugyanúgy a modern közlekedés áldozata lett, mint a Budai út
topolyasora már a 30-as években.
A Zichy ligettől induló szakaszát 1936-ban nyitották, a földszintes házak
helyett többszintes modern lakóházakat építettek.
Székesfehérvár újkori történetének egyik kiemelkedően sikeres korszaka
volt az 1931-től (Szent Imre év) 1938-39-ig, a (Szent István Emlékévig)
terjedő időszak. A helyi történetírás a korszakot a város akkori jeles
polgármesteréről Csitári G. Emilről „Csitáry-érának” nevezi.
A város 1931-38-as időszakát dinamikus fejlődés jellemzi. Az országos
jelentőségű megemlékezésekre, rendezvényekre való készülődés része az
erőteljes városfejlesztés, melynek köszönhetően jelentős középületek
épülnek.
Épületünk és egyben környezete is ennek az időszaknak az öröksége. A
harmincas évek egységes jelenléte eredményezte azt a kezdeményezést
is, mely a Várkörút felújítását célozza. Ennek keretén belül tervezik a körút
(újra) fásítását, ezzel is erősítve a terület belvárosba integrálásának
esélyét - egy meghittebb gyalogos kapcsolat közelebb hozhatja a Sayházat (Látógatóközpont) és a mozi épületét (Bazilikatörténeti Kiállítótér és
Árpád-ház Kutató Intézet).

_

A HÜBNER CSALÁD
Hübner Nándor (1833-1886) révén került Székesfehérvárra. Bécsben
tanult, majd dolgozott kőfaragóként és ott találkozott Ybl Miklóssal is.
Székesfehérváron egymás közelében laktak a Zichy ligetben (akkoriban
Ligetsor). Építészként, építési vállalkozóként egy neves építészdinasztia
megalapítója lett. Fia Hübner Jenő (1863-1929) már Székesfehérváron
született, kinek nevéhez fűződik az 1905-ben megnyílt Árpád Fürdő
építése és a Szent György Kórház (1900-1929) kiépítése is. Hübner Jenő
felnőttként már Budapesten élt, de építészként végzett ő és fia is. Hübner
Tibor (1897- 1964) több székesfehérvári megbízást nyert el szülővárosától.
HÜBNER TIBOR (1897- 1964)
Fehérvári eredetű építészdinasztia tagja volt. Építészete kezdetben a
neobarokk kompozíciókon alapult, elsősorban banképületeket tervezett.
Később az új stílus követőihez csatlakozott, a kor friss építészeti
formanyelvét helyezte előtérbe. Több háza tisztán magán viseli a Bauhaus
hatását. Szülővárosában is modern, elegáns épületeket tervezett.
A Hübner Tibor által tervezett épületek közül több már alig őrzi eredeti
jellegét. Korai korszakában elsősorban Banképületeket tervezett. A
Magyar Nemzeti Bank ceglédi (1928) és szombathelyi (1929) fiókja után a
bank székesfehérvári fiókját is ő tervezte, mely 1936- ban készült el.

HÜBNER TIBOR ÉPÜLETEI
NEMZETI BANK ÉPÜLETE (1937), Zichy-liget 1.
Hübner Tibor az 1930-as években számos bankszékházat tervezett
(Debrecen, Veszprém, Baja, Gyöngyös, Érsekújvár). Ebbe a sorba tartozik
a Nemzeti Bank székesfehérvári bankfiókja. Az épületegyüttes a történelmi
belváros északi nyúlványát jelentő Zichy liget szélén, az 1935-ben
elbontott 18. század végi Mirth-ház helyén létesült. (E teret még a
nagypapa, Hübner Nándor terve szerint alakították ki 1878-79-ben, és a
Hübner család hajdani otthona is e parkra nézett). A kétemeletes
klasszicizáló modern banképület 1936-ban épült, erőteljes övpárkánya
felett magas áloromzattal. A térre néző homlokzatát lizénák tagolják, a
köztes mezőkben, a földszinti ablakok felett emberfejes faragványokkal. A
Móri úti főbejárat hangsúlyos kapuzattal készült.
Hübner Tibor tervezte a szomszédos háromemeletes modern, erkélyes
bérházat is, amit 1937-ben emeltetett a Magyar Nemzeti Bank Nyugdíjalap
Bizottsága. E helyen az 1960-as években talált leletek alapján a középkori
Budai
külváros
ferences
rendházának,
templomának
nyomai
feltételezhetők.

_

HÜBNER TIBOR ÉPÜLETEI
HADTESTPARANCSNOKSÁG (1937), később Megyei
Központ, ma Művészetek Háza, III. Béla király tér 1.

Művelődési

A tervek szerint a Szent István Év ünnepségei során fontos szerepet
szántak a helyben állomásozó katonaságnak. Ezért kapott új épület az
egykori Vegyesdandár, majd Hadtestparancsnokság, ami 1937-ben készült
el Hübner Tibor terve alapján, Mikó József kivitelezésében. A ház a régi
hatalmas felsővárosi Vásártér helyén létesülő nagy középületek egyike, az
1930-as években kialakított III. Béla király tér elsőként megépülő markáns
sarokpontja. Háromszintes, L - alakban megkomponált, modern
épülettömeg, szépen szerkesztett alaprajzi renddel, letisztult funkcionalista
homlokzatképzéssel, a kőburkolatú földszint elegáns anyaghasználatával.
A háború után 3 évtizedig szovjet használatban volt, később művelődési
házként Barátság Háza lett. Eredetileg lapostetős volt, az 1990-es
években manzárd jellegű magastetőt kapott.

ÜZLET-, ÉS BÉRHÁZ (1936-37), Rákóczi út 4.
A zártsorú beépítésbe illeszkedő, egyemeletes, modern saroképület 193637-ben épült Hübner Tibor terve alapján, Schwarz János és Pál számára.
A főhomlokzat földszinti sávját az üzletportálok sora alkotja, mely
eredetileg egységes, igényes megfogalmazású volt, baloldalt a kirakat
nagy üvegfelületével, jobboldalon a bejárattal. A portálok - a keskeny
falazatok - színes kerámialap burkolatot kaptak. Az üzletek feletti feliratok
egységes, harmonikus kompozíciót alkottak. Az emeleten vízszintes
sávban összefogott, a sarkon ívesen átforduló zárterkély-sor készült.
Mindez különös építészeti ízt adott a jó arányú, elegáns háznak. Eredetileg
lapostetős kialakítású épülettömeg volt. Az 1970-es években erőteljesen
átalakították, az eredeti finom részletek megszüntetésével.

_

HÜBNER TIBOR ÉPÜLETEI
ALBA MOZI ÉS BÉRHÁZ (1937-39), később Köztársaság Mozi, Várkörút
32.
A régi várárok és városfal helyén húzódó, elhanyagolt utcát az 1920-30-as
években fokozatosan építik ki, közepén kettős gesztenyesorral, e
szakaszán emeletes házakkal.
A Várkörút déli részén 1937-39-ben épült az egykori ALBA (legutóbb
Köztársaság) mozi és bérház zártsorúan telepített, kétemeletes modern
épülete. A földszintjén az utcai előcsarnokból megközelíthető, a belső
udvarba mélyen benyúló impozáns korszerű moziterem található. Az utcai
szárny emeleti szintjein bérlakásokat építettek. A lakásokat belső
teraszokról, függőfolyosóról lehet megközelíteni. A várkörúti homlokzata
egyszerű, visszafogott, jó arányú megoldás, jellemző kora új építészeti
irányzatára. A kőlapokkal burkolt földszinten a hosszan húzódó keskeny
előtető alatt széles kirakatportálok készültek. A nagyterem eredeti
kialakítása remek akusztikájú. A nézőtér alatt az akkoriban újszerű légfűtés
kiépített csatornarendszere húzódik. A mozi másfél évtizede bezárt, azóta
üres. A ház mai utcaképének állapota nyomaiban őrzi az eredeti
eleganciát.

_

A meglévő állapotról: A mozi terei másfél évtizede lakatlanok. Ez az
időszak erős állapotromlást eredményezett, melynek oka a
gazdátlanságon túl az engedély nélküli bontások sora, melynek elsődleges
célja a hasznosítható anyagok jogtalan és értelmetlen eltulajdonítása volt.
Mai állapotában a tetőzet már nem védi a belső tereket, a beázások
folyamatosak, az épületszerkezetek állaga kritikussá vált. A helyzet nem
tartható tovább, sürgős beavatkozásra van szükség.
A homlokzat is lelakott: az új redőnytokok a régi, rejtett tokozatra fednek,
eltorzítva a nyílászárók arányait. Parabolaantenna, klíma kültéri egysége,
parapet gázkonvektor kiszellőzőjének acél védőrácsa, az erkély
korlátpálcáit behálózó fonat jelzik a lakók eltérő szemléletmódját - egyben
az eredeti építészeti gondolat magáramaradottságát.
Az emeleti belső terasz feszes, egyéni világa a nézőtér tömegére tapadó
vetítőhelyiség és a lakóház viszonyából eredeztethető. Az így létrejövő
téralakulat az épület jellegzetessége, megőrzése ajánlott.
A nézőtér tetőszerkezete egyedi acél rácsos tartóval szerkesztett tetőidom,
melynek térbeli görbékkel meghatározható síkjait palával fedték. A torz
felületről a csapadékvizet a külső peremre helyezett ereszcsatornák
gyűjtötték össze, onnan függőleges csapadékvíz ejtőcső vezette tovább, a
városi hálózatba. Mindkét bádogos szerkezet az „anyaggyűjtés”
áldozatává vált.
A pincét az utóbbi hónapokban víz árasztotta el, melyet folyamatosan
szivattyúznak a lakók. A vízbetörés oka egyenlőre ismeretlen, nem tudott,
hogy csőtörés, vagy talajvíz, esetleg forrás táplálja-e a bőséges
utánpótlást. Ez a helyzet szintén azonnali beavatkozást kíván.
A lakóépület padlástere aszimmetrikusan szerkesztett. Az utcai térdfal két
méternél is magasabb, míg az udvari oldalon az eresz a padlásfödém
koszorújára illeszkedik. A két állószékes, függesztőműves fő és
mellékállásokkal tagolt fedélszék a mérnöki faszerkezetek szabályai
szerint kialakított, egyedi szerkezet. Geometriáját, megjelenését vizsgálva
megállapítható, hogy védendő építészeti értéket nem képvisel.

_

_

A funkcióról: Az Alba Mozi a harmincas évek modernista hangnemében
fogalmazódott, korszerű akusztikai, gépészeti, légtechnikai megoldásokat
alkalmazva. Elég, ha a budapesti Átrium mozi terveivel, annak
kialakításával vetjük össze - szembetűnő a szemléletbeli azonosság, a
formai rokonság, a magas minőség melletti elkötelezettség.
A tervezett átalakítás célja hasonlóképp korunk elvárásait befogadó, annak
megfelelni képes épület létrehozása kell legyen. Az elmúlt két évtized a
múzeumok megújulásának időszaka volt - előképünk, igazodási pontjaink
tehát bőven adódnak. Ami ezen túl lényegi elem, az a szerepvállalás
tisztázása, pontos meghatározása, az épület ennek való megfeleltetése.
A kiállítótér szerepe összetett. Több szinten kínál ismeretanyagot, az
átlagembertől, a szakemberig mindenki számára van mondandója. A
Bazilika történetét, annak építészeti, művészettörténeti, kultúrtörténeti,
politikatörténeti összefüggéseit tárja fel.
Tárgyi anyaga elsődlegesen a Bazilikából származó kőfaragványok
halmaza, amit kiegészítenek a régészeti kutatások jegyzőkönyvei, rajzilletve fotódokumentációi, konszignációi, a feltárásokat rögzítő leírások,
visszaemlékezések, tudományos értekezések, a most folyó és tervezett
ásatások. Ezekből építkezve készülnek a rekonstrukciós elképzelések,
feltételezhetők párhuzamok, kapcsolatok, stb.
A találkozás ezzel az ismeretanyaggal eltérő mélységekben realizálódhat.
A felületes, rövid szemlélődéstől, a hosszas, tudományos, elmerült
munkáig terjed a skála. Az épület térstruktúrája valamennyit kell, hogy
fogadja. Az előtér, benne a shoppal, információval, kávézóval a
figyelemfelkeltés helyszíne. Rövid szövegek, képek, cikkek, kisfilmek
segíthetik az érdeklődőt. A kiállítótér már távolabbi kalandra hív,
összefüggésekre mutat rá, a leglátványosabb darabok titkait tárja fel,
ismeretterjesztő előadásokkal segíti a tájékozódást, foglalkozásokat kínál.
A látványraktár a tájékozottak, a beavatottak világa. A szakember, a téma
ismerője, kutatója a Kutatóintézeti munkatársakkal való személyes
kontaktust keresi, konferenciákon, szakmai előadásokon, tematikus
napokon, speciális, szakmai vezetéseken. Az épület téri struktúrájának
ezen szempontok szerint kell szerveződnie, felépülnie.

_

Javasolt építészeti beavatkozások: A tanulmányterv, a meglévő
állapotra, az abból leolvasható értékekre alapozottan vázol fel egy
lehetséges építészeti kialakítást. Ennek lényege, hogy az építészeti
értékek megtartása mellett optimális téri világot biztosítson a
Bazilikatörténeti Kiállítótér és Árpád-ház Kutatóintézet téregyüttesének.
Az épület átalakítása, átépítése során megtartásra javasolt épület- illetve
térelemek a következők:
-

az előcsarnok téri világa, lefejtve róla a historizáló épületdíszeket,
valamint egybenyitva, egységesítve a korábban cellásított térsort.
A nézőtér terének léptéke, formáltsága, levegőssége
A nézőtér és a lakóépület kapcsolata
A lakóépület homlokzata, homlokzati arányai, a földszint
nyitottságával, portálfüzérével
A földszinti előtető, valamint a földszinti kőburkolat

Mindezek tiszteletben tartása mellett törekedni kell az alábbiakra:
-

helyszínrajz

A fogadótér egyterű, transzparens, jól átlátható kialakítására
A tömbön való átközlekedést biztosító átjáró szellős, levegős, ezért az
előcsarnok felés is nyitott világára
A nézőtér hasznosításakor annak többszintes galériákkal való
belakására, úgy, hogy a teljes légtér átláthatósága, az eredeti méretek
érzékelhetőek maradjanak
Egy lift beépítésére, mely zavartalanul ki tudja szolgálni a lakásokat, a
pincét, valamint a beépíthető tetőteret egyaránt.
A nézőtérrel azonos nagyságrendű raktár kialakítására, a nézőtérrel
„fedésben”, azzal kapcsolatot tartva
Az új funkciónak megfelelő természetes megvilágításra a
Kiállítótérben
A tetőtér beépítésére, úgy, hogy ott a Kutatóintézet munkahelyei
elhelyezhetők legyenek, kellően megvilágítva, és a természetes
szellőzés biztosításával.
Önállóan is működtethető előadó-vetítő terem kialakítására, mely
képes megidézni a hajdani mozi atmoszféráját
A tömbáttöréssel összekötve parkolóhelyek kialakítására, melyek a
látogatók közvetlen fogadását is biztosítani képesek
A parkoló felől közelítve a Kiállítóteret olyan közterületi kialakításra,
mely rangos, egyben egyértelmű utalás az épület funkciójára

Meglévő pince: A meglévő pince önkényes alaprajzi sziluettje a
vendégeket szolgáló vizesblokkok és a személyzeti helyiségek újonnan
szerkesztett foltjait fogadja. Erre a szintre új lépcső vezet le a
fogyasztótérből, annak félreeső, de érzékelhető szegletéből. A
mozgássérült részére liftet telepítünk, amely a házat is kiszolgálhatja. A
lakók pincetere változatlan területen egzisztál. A teljes pincefelületet
egységes technológiával kialakított talajvízelleni szigeteléssel védjük.
A fennmaradó terület már kevés ahhoz, hogy kőtárként hasznosuljon.
Pince alapterülete: 150 m2
Lakások pincéjének alapterülete: 88 m2
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pinceszinti alaprajz

Új pinceszint a nézőtér alatt: A mozi nézőtere alatt, közel négyszáz
négyzetméternyi új pince alakítható ki. Ennek szükségessége több
szempontból is magyarázható. Egyrészt indokolt és célszerű lenne a
múzeum kőanyagát a kutatóhellyel összevontan kialakítani. Másfelől
hasznosnak tűnik az is, hogy a bemutatásra szánt, kiemelten értékes
kőanyagon túl a nagyszámú, és a Bazilika építőművészeti,
művészettörténeti jelentőségét igazoló, azt növelő anyag is bemutatható
legyen egy látványraktár igényességével kialakított raktárban. Ennek
lehetőségét teremtené meg az új pince, mely monolit vasbeton
szerkezetével egyúttal a meglévő falazott szerkezeteinket is
gyámolíthatná, egzaktan védené a talajvíznyomás ellen kialakítandó
szigetelést. Az új födém és a födémet megtámasztó harántirányú falazat a
múzeum terébe építendő acél installáció terheit fogadtja, vízszintesre
rendezve egyúttal a járószint új síkját az új födémet, betekintő nyílást
metszve a látványraktár irányába.
Új pince alapterülete: 353 m2
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Az előcsarnok felújítása, átalakítása: A tervezett szereposztásnak
megfelelően az előcsarnok megőrzi a befogadó, tájékoztató, kiszolgáló
szerepkörét. Téri világa azonban nyitottabbá, átláthatóbbá kell váljon. Az
utcai portál minden eleme ezt a célt szolgálja: a fogyasztótér és a gyalogos
sétány közötti vizuális kapcsolat teljes hosszában egyenletesen intenzívvé
válik. Ennek megfelelően a kiszolgáló, zárt terek felülete radikálisan
csökken (a vendégeket szolgáló vizes blokk a pincében kap új helyet, a
tömbbelsőt a Várkörúttal összekötő kapualj átjáróként szolgál, amire a
fogyasztó tér szintén nyitott kell legyen, az előcsarnokba belógó vetítő
födémjeit megszüntetve nagy felületű felülvilágító biztosítja a természetes
bevilágítást a földszint mélyen fekvő felületein is).
Teljes mértékben megújul a gépészeti rendszer (fűtés, világítás, vízcsatorna, gyengeáramú hálózatok), a burkolatok, a nyílászárók.
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földszinti alaprajz

A nézőtér: A moziterem négyszáz négyzetméteres, 9 méter
belmagasságú terét a Bazilikatörténeti Múzeum lakja be műtárgyaival,
rekonstrukciós térinstallációival, galériáival, lépcsőkarjaival. Az intenzív
térhasználat ellenére a tér meghatározó méretét, formáját, léptékét
továbbra is érzékeli majd a belépő. A bazilika legértékesebb kőfaragványai
foglalnak itt helyet, egyfajta térbeli logikának, könnyen beazonosítható téri
rendnek megfelelve. A hagyományos szerkezetekből épített csarnok belső
világát acélszerkezetű installáció osztja eltérő használatú térrészekre. A
térrészek egyike az eredeti mozi funkciót átemelő vetítő-előadó tér,
melynek vetítő felülete egyezik az eredetivel. Felette a nyolcezer kötetes
szakkönyvtár kap helyet, olvasó-tárgyaló hasznosítással összekötötten. Az
„oldalhajó” háromszintes tereiben munkaterek és (vagy) kiállító terek
lesznek kialakítva.
A csarnoktér, a megváltozott elvárásoknak megfelelően új fedést kap. A
meglévő (végletekig kihasznált) acélszerkezetet új váltja ki, mely egyúttal a
múzeumi elvárásoknak jobban megfelelő természetes megvilágítást is
biztosít.
A sokrétű használatot segítené az északi udvar földszintes beépítéseként
kialakuló kiállító-közlekedő tér, mely alternatív megközelítést biztosít az
előadó irányába. A beépítés járható lapostetővel kialakított, részben
felülvilágított.
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első galériaszint alaprajza

A földszinti kiállítótér területe: 334 m2
Előadó területe: 82 m2
Az acél szerkezetű galériák területe, első emelet: 136 m2
Az acél szerkezetű galériák területe, második emelet: 211 m2
Az északi udvarbeépítés területe: 82 m2
Az új fedés alapterülete: 450 m2
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második galériaszint alaprajza
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Padlástéri munkatér: A társasház tulajdonát képező padlástér jó
adottságú. Az értékes utcai homlokzat magas térdfallal rendelkezik, ami
egy új tető szerkesztésénél kedvező kiindulási pont. Területének
nagyságrendje lehetővé tenné a 10 fős kutatóközpont irodáinak
elhelyezését. Helyzete kellő bevilágítást, jól pozícionált közösségi terek
kialakítását ígéri. Megközelítését a meglévő lépcsőház mellett lift is
segítheti, amely közvetlen kapcsolatot biztosíthat a múzeum tereivel.
Az új tető vasbeton szerkezetű koporsótető, mely kerámia burkolatot
kaphat.
A kerámia - a főhomlokzatot záró és díszítő fríz anyagaként - kortárs
árnyékoló rácsot formálva, mint ornamentika képviselheti a
társművészeteket,
miként
ezt
a
harmincas
években
épített
középületeinknél megszoktuk.
Padlástér alapterülete: 244 m2
Erkély területe: 18 m2
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tetőtéri alaprajz

Kapcsolódás a tömb térbeli világához: Épületünk hátsó eleme, a
Kiállítótér (hajdani nézőtér) nem az egyetlen test a tömbbelsőben. Így
megjelenése nem kirívó, nem egyedi, ellenkezőleg, arányossá, sőt az
átkötés megvalósulásával logikussá, természetessé is válhat. A kettős
tömeg kezelése, megjelenése tovább erősítheti ezt a folyamatot. Lényeges
tehát az anyaghasználat. Az új tetőtéri szint, annak megváltozott metszete,
szerkezete az anyaghasználatot is átírja. Javaslatunk a ferde és a
vízszintes tetőfelületeken azonos módon kerámiát alkalmaz. A Kiállítótér új
zárófödéme, annak vízszintes felülte szintén új elemmé válhat, az
anyaghasználat meghatározó lehet...
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Utcai homlokzat-megjelenés a városban: A teljes képhez hozzátartozik
az utcai homlokzat rendbetétele. A padlástér beépítési jogát a lakások és a
homlokzat felújításával lenne érdemes ellentételezni. Ezzel hosszú távon
biztosítható a ház hibátlan működése, minőségi megjelenése. A felújítás ki
kell terjedjen a gépészeti hálózatra, a fűtési rendszerre, a közlekedő
terekre, az első emeleti burkolt udvar felújítására, valamint a lift
telepítésével járó beavatkozások kezelésére.
Lakások alapterülete: 244 m2
Első emeleti udvar alapterülete: 75 m2
Üveg feleülvilágító alapterülete: 33 m2
Lépcsőház alapterülete: 55 m2
Összesen: 2980 m2
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A megújuló energiaforrások használatának lehetőségeiről: Épületünk
teljes gépészeti megújulása az átalakítás részeként elvégzendő feladat. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a gépészeti rendszerek tervezésekor van esély
a megújuló energiaforrások bevonására. Olyan alaphálózat kiépítését
érdemes megcélozni, mely az egyéni energiafelhasználást képes
korrekten mérni, miközben az energia forrása központilag, optimális
felhasználást megcélozva biztosított. A parkoló kialakítása lehetővé teszi
hőszivattyú alkalmazását, a vízszintes tetőfelületek a napelemek
elhelyezését segítik. Körültekintő tervezéssel az árnyékolás, valamint a
kellő értéket elérő hőszigetelés is biztosítható. A két pince alapterületileg
alkalmas arra, hogy fogadja a korszerű gépészeti technológiákat. A
használaton kívüli kéménytest, illetve az átalakítás mértéke lehetővé teszi
a szükséges friss illetve használt levegőmennyiségek mozgatását, a
légcsatornák kiépítését. Természetesen az épület védettsége, a karakteres
homlokzatstruktúra, az érzékeny arányrendszer gondos, odafigyelő
tervezési munkát igényel.

utcai látvány

Összegzés: Az Önkormányzat által kijelölt épület képes befogadni a neki
szánt új programot. A mozi előcsarnoka és nézőtere közötti kapcsolat jól
használható a Kiállítótér és előcsarnoka átiratban is, sőt mód van a téri
kapcsolatok
gazdagítására
is.
Itt
elsősorban
a
megcélzott
transzparenciára, a vizuális átlátásokra, feltárulásokra gondoljunk. De
meghatározó új téri elem a vetítőgépház födémeinek kibontásával létrejövő
intenzív felülvilágító, mely nagy mértékben alakítja át a belső tér habitusát.
Hasonlóan jótékony hatással bírnak a szintek között érzékelhető áttörések,
így az előcsarnok és az őt kiszolgáló pince vizuális kapcsolata, valamint
(ennél sokkal látványosabban) a Kiállítótér több rétegben is megvalósuló
átlátásai. Ilyen új, a téri gazdagságot növelő elem a látványraktár teréből
induló acél tároló fal, mely a leletanyag gazdagságára utal és egyben jelzi
a kiállítás rejtett szintjének kiemelt szerepét. De hasonlóan fontos szerepet
kap a galériák átlátható világa, valamint a Kiállítóteret egybe tartó, annak
peremét, kiterjedését, formáját kiemelő új bevilágító sáv, mely a tetőzet
szerkezeti magasságában rajzolja körbe a tér határait.
A lakóépület tetőterének bevonásával lehetőség nyílik a tudományos
kutatómunka szeparált, nyugodt, intim terekbe való telepítésére. A tetőtér
tulajdonjogának megszerzése az alapja egy átfogó, mindenre kiterjedő
felújításnak, mely a tulajdonosok és a használók számára egyaránt hosszú
távú, megbízható használatot ígér.
Az így megújuló épület, a benne folyó értékes kutatómunkával, a vállalt
intenzív
ismeretterjesztéssel,
az
általa
generált
párbeszéddel
megalapozhatja azt a szakmai és társadalmi konszenzust, ami a Bazilika
tervezett bemutatásához, rekonstrukciójához elengedhetetlen.

utcai látvány

A továbbtervezést megalapozó munkarészek: Az engedélyezési terv
megrendelése több tisztázandó kérdés megválaszását feltételezi. Első
feladat ezen munkarészek elkészíttetése. A tervezési program pontos
megfogalmazásához az alábbi vizsgálatokat, szakvéleményeket kell
beszerezni:
-

udvari látvány

Felmérési tervek készítése, M 1:50 léptékben, fontos részletek
feldolgozásával, digitalizálva

-

3d feldolgozás

-

Statikai
szakvélemény
készítése,
a
tanulmánytervben
feltételezett
építészeti
beavatkozások
ismeretében,
arraalapozottan, a szükséges anyagvizsgálatokkal

-

Épületdiagnosztikai vizsgálat

-

Geodéziai felmérés, beleértve a szomszédos telkek és épületek
paramétereinek bemérését is

-

Talajmechanikai vizsgálat, kiemelten kezelve a talajvizekre,
rétegvizekre vonatkozó hidrogeológiai munkarészt

-

Épületenergetikai vizsgálat, mely a meglévő szerkezetek
épületfizikai
paramétereinek
meghatározására
alapozva
szakvéleményben fejti ki a főbb szerkezetektől elvárható
hőtechnikai, energetikai, épületfizikai értékeket, anyag, illetve
rétegrendi minimum követelményeket

-

Gépészeti összefoglaló felmérés, helyzetelemzés, mely tisztázza
a közművek elhelyezkedését, nyomvonalait, paramétereit,
befogadóképességüket,
minden
információt
genplanba
rendezetten

-

Urbanisztikai tanulmány, mely meghatározza a rendezési tervvel
való szinkront, illetve a szükséges szinkronizálás tárgyköreit,
paramétereit

