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Mőleírás 
 
Zárvány / jelenlegi állapot / környezet: 
A városszövet ezen része rendkívül  tagolt , zárványok sokasága (romterület , gázgyári 
lakótelep, Gázgyár, Auchan, Graphisoft Park,  Békásmegyeri lakótelep) alkotja. A 
jelenlegi állapot fıként az egykori peremterület i jellegbı l  adódik, melyet tovább 
erısít i a sokrétő  infrastrukturális hálózat (Szendrei út , HÉV és vasút i pályák).  

Ez a fajta tagoltság a múzeum területen is tetten érhetı . A romok közé az 1800-as 
évek végétı l  folyamatosan beépülı épületek hasonlóképp alkotnak zárványokat, 
mint  maga a terület  a városszövetben. Ezek az „új” épületek nagyban megnehezít ik a 
romok értelmezhetıségét/élvezhetıségét. Ennek elsıdleges oka, hogy vizuál isan 
feldarabolják a területet, nem teszik lehetıvé a romok egyben történı befogadását. 
Egyes épületek archaizáló jel lege további zavarokat okozhat. Összességében a 
sokféle épület túlhangsúlyossá válik,  elvonva a figyelmet a lényegrı l  a romokról. 

Koncepció / keret / tetı: 

A romok értelmezhetısége érdekében minden épületet, ami a római kor után épült, 
meg akartuk különböztetni , el  akartuk szeparálni, egységes jelzıvel akartuk ellátni. 
Ezáltal akartunk egy t isztább helyzetet létre hozni, ahol két halmaz van ROM és 
NEM-ROM.  

Ehhez a szempontrendszerhez kerestünk eszközkészletet. Ami egy egységes raszterre 
(cardo és dekumanus rendszerével megegyezı) helyezett , keskeny acél oszlopok 
álló „tetıfolyam” lett, mely körbe folyja a meglévı  épületeket, ezáltal  
homogenizálva azok látványát. A „tetıfolyam” egyéb funkciókat is ellát , olyanokat 
mint romterület határának vizuális megjelenítése, KERETEZÉSE (ez is tovább segít i a 
romok értelmezhetıségét), kiegészítı funkciók befogadása (fedett közlekedı , 
kávézó, mosdók, tárolók), fedett-nyitott közösségi terek létrehozása. 
 
A TETİ  megjelenésében minél v isszafogottabb kíván lenni, minél kevesebb elemet 
akar használni , ezáltal  próbálja ellensúlyozni a terület heterogén megjelenését. Ez a 
fajta viselkedés szerkezetében is megjelenik, könnyőszerkezetes jel legébı l  adódóan 
nem sért i az alatta található romokat.   
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Meglévı  épületek / bejárat / kıtár 

Az egykori városfalon kívül i , i l letve közvetlen közelében lévı épületek esetében 
legnagyobb a zőrzavar. Ez részben adódik a kisebb-nagyobb léptékő  épületekbı l , a 
vegyes építészeti minıségbı l , az épületek sőrőségébı l .  I tt  több épület bontását 
javasol juk (bejárati épület , kıtár, restaurátor mőhelyek, sarok épületek). A 
megmaradó épületeket (ELMŐ  épület , Útkaparóház, oktatási épület , igazgatási 
szárny) pedig egy egységes tetıvel kívánjuk ÖSSZEFOGNI, ami egyrészt 
homogenizálja a vizuális megjelenésőket, másrészt olyan funkcióknak ad helyet, mint 
fedett találkozási  pont, bejárat, külsı kıtár, bıvítési  lehetıség. A tetı egy helyen, a 
terület déli  sarkán megnyíl ik, ezáltal  jelöl i  ki a megérkezés, a bejárat helyét. 

A terület kelet i felén lévı kıtárat is bontásra javasoljuk. A romterület jobb 
megismerhetısége érdekében a benne lévı  faragványokat két csoport ra történı 
szétválasztását tanácsoljuk. A területrı l  származó köveket a felúj ított (régi) múzeum 
épületben lesznek kiáll ítva, a maradék (az város egyéb területeirı l  származó) 
állományt pedig a városfalon kívül, a nagymérető tetı alá ajánljuk elhelyezni. 

Régi múzeum épület / rehabili táció / udvarlefedés 

A régi múzeum épület  archaizáló megjelenése komoly zavart okoz a látogatók 
körében (v isszaépített római épület?, „új” épület), ezért  ezt az épületet is körbefogja 
(értelmezi) a TETİ . Ezáltal egyértelmősítve NEM-ROM jel legét.  
A múzeum vizuális megjelölésén túl célunk volt kiáll ító tereinek és szolgáltatásainak a 
bıvítése is.  A bıvítés helye a kültéri kerengı és „belsı” udvarainak lefedése, 
bezárása. Az így létrejövı zárt  teret több ponton összenyitottuk a múzeum épület 
belsı  tereivel és a külsı  környezettel , ezáltal próbáltuk oldani zárvány jel legét.  
   

  

 


