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Érdligeti Árkádok
karakterképzés alközpontok létrehozásával 

Az érdi Károlyi-birtok XIX. századi felparcellázása egy 
végtelenbe nyúló, falusias szövetet eredményezett Érden. 
A főváros közelsége, valamint az olcsó telekárak rengeteg 

betelepülőt hoztak a területre, így alakulhatott Érd az ‘50-es 
évekre “Közép-Európa legnagyobb falujá”-vá. Az 1970-es 
években Érd központi részén egy intermodális csomópont 

(buszpályaudvarral találkozó vasúti megállók) kialakításával 
létrehoztak egy centrumot, ahová többemeletes lakóházakból 

álló lakótelepet is telepítettek, ám ez hosszú távon nem 
jelentett igazi megoldást arra a torz helyzetre, ami a város 

mérete és szövete közötti aránytalanságból fakad.
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A teleknek különleges formája van, ugyanis három fejével 
három, egymástól különböző világra tekint ki. A telek 
beépítései koncepciója ezeknek a világoknak a saját 
magam számára való lefordítása volt, bizonyos előre 

meghatározott játékszabályok alapján. Ennek a játéknak 
a keretében a falusias világot három zömökebb kubus 

laza szövetségeként képzeltem el (elefántcsonttornyok). 
A városias Érdet egy egyszerű gesztussal, egy, a beépítés 
belseje felé nagyvonalúan bevezető hasábnak fordítottam 

le (szupertömb). A harmadik világot pedig – ami a 
természeti – hosszúkás, vékony, hajlított hasábok szoros 

egymásutániságaként értelmeztem (gerezdek).
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Ezzel három, egymástól eléggé különböző hangulatú 
rész került egymás közvetlen közelébe. Arról, hogy ez 

a helyzet nem feltétlenül eredményez disszonanciát, 
Hamvas Béla Az öt géniusz című műve szolgált 

számomra adalékkal. Ebben a könyvben Hamvas többek 
között azt mondja, hogy a különböző karakterű vidékek 

különböző hangulatokat árasztanak magukból, ezeknek 
az erőknek az áthatásában lenni pedig gyümölcsözően 
hathat az ott élők számára. Tervemben a geniális erők 

az egymáshoz nagy közelségben fekvő különböző 
karakterű épületekből fakadnak, az erők áthatásaiból 

pedig az épületek közötti terek használói részesülhetnek.
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Tervemmel végeredményben az volt a célom, hogy 
önálló, ugyanakkor erős egyéni karakterrel rendelkező 

helyet hozzak létre Érden belül, ahová el lehet járni, 
amit lehet használni. A tervezés későbbi fázisában 
a három beépítés önmaga karakterét, előnyeit és 
hátrányát felvállaló, különböző méretű lakások és 

egyéb boltok, szolgáltató helyiségek, igazgatási 
irodák kialakítását gondoltam megvalósítani. Kissé 
meseszerű épületeimmel a kísérletező játékosság, 

a tudatosan felnagyított karakterek világainak 
találkozását szerettem volna modellezni, vizsgálni. 


