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3. ábra. A  vásárcsarnok belső lá tképe

4. ábra. Letekintés a ,,h íd '’-ró l

A valamikori István téren, egy le
bontott színház helyén épült föl a 
múlt század végén a III. Budapesti 
Vásárcsarnok, a négy közül a harma
dik detail csarnok a központi Nagy
vásárcsarnok mellett.

A korabeli kiviteli terveket Klun- 
zinger Pál készítette a mérnöki 
hivatal részéről. Az alapkoncepció 
tervezője ma már név szerint is
meretlen. A fő acél és öntöttvas 
szerkezeteket, árudákat a Schlick és 
Wagner féle cég gyártotta. A csarnok 
a Klauzál té r és az Akácfa utca között 
épült fel, a tér felől egy udvaron 
keresztül megközelíthetően, ahol la
kások létesültek, melynek béréből a 
deficites csarnok jövedelmezőségét 
lehetett javítani. A Klauzál téri 
csarnok különlegesség a többi buda
pesti csarnok között, mégpedig a 
shed tetős szerkezet szép kialakítása
— annak kellemes fényviszonyaival
— valamint a korai vas- és acél-
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6. ábra. Metszet a vásárcsarnokon át
7. ábra. Fö ldsz in ti alaprajz: 5. áruátvevő, 6. hagyományos előkészítő, 7. e lőadótér, 8. ipa rc ikk részleg, 9. W C , 

10. ruházat-d ivatc ikküzlet, 11. büfé, 12. gyümölcs, zöldség pavilonok, 13. belső udvar

szerkezetekre jellemző archaikus for
mai megjelenése miatt.

A csarnok mára már nem volt ki
használva, s ekkor a SKÁLA a Buda
pest Főváros VII. kerületi Tanácsától 
bérbevette, s adott a SZÖVTERV- 
nek megbízást a felújítási tervek el
készítésére. A tervezési program a 
tervezés különböző fázisaiban, a ki
vitelezés során is változott, alakult; 
ez esetben legtöbbször előnyére. 
Az első megközelítésben a felújítás 
után egy discont jellegű áruház lett 
volna, azonban az áruház információs 
rendszerét, arculatát, világítási rend
szerét a meglévő épület építészeti 
értékeivel összevetve nem vo lt mind 
a két igényt kielégítő olcsó technoló
giai berendezés, felszerelés, burkoló 
anyag stb. Ezért vált a csarnoktér egy 
visszafogottan elegáns szupermar
ketté. Az áruház kialakításának a leg
nagyobb nehézséget okozó problé
mája a szociális helyiségek, irodák'és 
előkészítők elhelyezése volt. Ezért a 
csarnoktérből területet ke lle tt el
venni, mégpedig a két legszélső axis- 
ban, hogy minél kevésbé bontsuk 
meg a csarnok terét. Itt egy —  a 
meglévő oszlopoktól független acél 
pillérre á llíto tt — második szintet 
terveztünk egy galériaszerű közle
kedőre felfűzött irodákkal, szociális 
helyiségekkel. A két oldalon el
helyezett galériákat vagyonvédelmi 
okokból össze kellett kötni, melyet 
csak egy hídszerű szerkezettel lehe
te tt megoldani. A „híd”  helyének 
megválasztásánál több lehetőséget 
vizsgálva a megvalósult megoldás 
tűn ik a legmegfelelőbbnek annak 
ellenére, hogy kettévágja a teret. 
Itt ér össze ugyanis két különböző 
szélességű és helyzetű tér-rész, más
más funkcionális tartalommal. A szer
kezeti és statikai kialakításnál a 
csarnokban már meglévő megoldá
sokat próbáltuk idézni.

A második szint nagyságát úgy 
választottuk meg, hogy a te tő  szélső 
axisai ne legyenek levágva, továbbra 
is érzékelhető legyen a csarnok 
eredeti nagyságrendje. A galéria 
építményei így mintegy emeleti pavi
lonokká váltak, amit még külön 
hangsúlyozott és szervessé te tt  az a 
belsőépítészeti megoldás — az első 
változattal szemben, mely az eredeti 
pavilonok, árudák egy részének a 
földszinten történő új megépítésével 
számolt —, hogy az árudák szerkezeti 
elemei mintegy kulisszafalként jelzés
szerűen díszítsék a belső homlokzati 
falat.

A bejárati kapuk, szélfogók ki

alakításánál, részletei megtervezésé
nél figyelembe vettük az eredeti 
formai megoldásokat és anyagkeze
lést, az új funkcióknak és használat
nak megfelelően átfogalmazva.

A tervezés során úgy érzem sike

resen érvényesült az az elv, hogy az 
épület és az építészeti elemek a re
konstrukció során a csarnok kelet
kezésének korát idézzék, az áruházi 
technológia, belső berendezés pedig 
korunkat. Kovács Sándor
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