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A tervező

A padlástérben négy emeletet alakítottak ki: a tetőzet lépcsős 
formája az alsó szintek – ilyen módon biztosított – megvi-
lágításából következik. Az emeletes raktárépület különleges 
szerkezetéről, az ún. gombafödémről már esett szó. Ennek 
köszönhetően jobban ki lehetett használni az emeletmagassá-
gokat, a szellőzés és a bevilágítás szempontjából is előnyösebb 
volt ez a megoldás, illetve egyszerűbb és olcsóbb volt elkészí-
teni a mintadeszkázatát, mint a bordás födémnek. Ugyanak-
kor a vasalás nagy szakértelmet kívánt. A gabonatárház átadá-
sát követően ez volt a legnagyobb gombafödém-szerkezettel 
megvalósult épület Magyarországon.345 

Bár a Tér és Forma folyóirat 1930-ban nem tartotta külö- 
nösebben modernnek a külső homlokzati alakítását, a Hültl- 
életműben mégis fontos ez az alkotás, tulajdonképpen az első 
állomásnak tekinthetjük a modern építészet felé tett lépések-
ben. A homlokzatot mindössze pilaszterek és lizénák tagolják, 
a tető lépcsőzetessége és a torony kialakítása is a funkcióból 
adódik, akárcsak a kis méretű ablakok alkalmazása, amelye-
ket a jobb megvilágítás és szellőzés érdekében magasan, a fö-
démek alatt helyeztek el. Az épület összhatását tekintve Peter 
Behrens 1910-es években tervezett ipari épületeit juttathatja 
eszünkbe, mely irány követése egyébként a műegyetemi ok-
tatásban, Hültl Dezső tanszékén is megjelent az 1920-as évek 
közepétől kezdve.346, 347  

Szent Imre autóbuszgarázs 
(ma Récsei Center, Mihailich Győzővel közösen), 

1929–1930
(Budapest XIV., Szabó József u. 6.)

A csepeli gabonatárházhoz hasonlóan az autóbuszgarázs ese-
tében is alapvetően a funkciónak és a korszerű szerkezetnek 
– tervezője ezúttal is Mihailich Győző – köszönhető a mo-
dernebb formavilág. Hültl Dezső azonban továbbra sem 
mondott le a szobrászati alkotásokról, hiszen az nem lett vol-
na összeegyeztethető a modern építészetről, illetve a díszíté-
sekről vallott nézeteivel.348 Így például egész alakos szobro-
kat találunk az épület Szabó József utcára néző homlokza-
tán, melyek Bory Jenő építész-szobrász alkotásai,349 aki köze-
li ismeretségben állhatott Hültllel, hiszen két büsztöt is 
mintázott az építészről.350

Fent a gabonatárház homlokzata és gombafödém-szerkezete (TF 1930, 2. sz. 
63.); szemben az autóbuszgarázs hátsó homlokzata, bal oldalt Bory Jenő 
szobraival (MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum, Hültl-hagyaték)
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Az 1930. november 15-én átadott, ma bevásárlóköz-
pontként működő 72×100 m-es csarnok Európa akkori 
legmodernebb autóbuszgarázsai közé tartozott, 160–180 
korabeli autóbusz tárolására volt alkalmas.351 Szerényi Ödön 
1931-ben írt cikkében többek közt a berlini treptowi (1927–
1928) garázzsal hasonlította össze a budapesti csarnokot. 
A két épület az alaprajz, a méretek és a munkafolyamat szem-
pontjából nagyjából megegyezett, azonban lényeges különb-
ség, hogy Mihailich Győzőnek sikerült megoldani, hogy a 
rácsostartós szerkezetet ne kelljen merevítőrudakkal megerő-
síteni, melyek így nem hálózzák be a csarnok légterét.352 
A szerkezetről a következőket írta Szerényi: „A telep középré-
szén a csarnok vasváza nyugszik, mely szerkezetre teljesen füg-
getlen felépítmény s külön alapozású vasszerkezetű lábakon áll. 
Ez a kísérő falakkal nincs összeépítve s a vasszerkezet természetes 
tágulásának és összehúzódásának szabad játékot enged. […] Öt 
darab, egymástól 20-20 méterre helyezett, kétcsuklós rácsos tartó 
hordja a fedélszéket. […] A főtartók magasságuk egyik felével a 
tetőhéjazat fölé, másik felével pedig a belső térbe nyúlnak. Alul 
és felül üveggel borított, a csarnok egész szélességében végigmenő 
felülvilágítóknak vannak kiképezve. A szelemenek és a szaruk 

tömör, hengerelt tartók, melyek természetszerűen, teljesen a fe-
délhéjhoz simulnak. Ez a szellemes megoldás páratlan hatású 
belső teret teremtett.”353

A tervezők egy esetleges későbbi bővítésre is gondoltak: 
az ötödik rácsostartónak köszönhetően a csarnok hosszirány-
ban még 20 méterrel megtoldható lett volna. Az épület törté-
nete azonban nem ebben az irányban folytatódott, sőt eredeti 
funkcióját sem tartotta meg. A 2000-es évek elejétől bevásárló-
központ található benne, mely funkcióváltás elsősorban a 
csarnoktér átalakítását, beépítését vonta maga után. A szerke-
zet nagyvonalúságát így a helyszínen járva ma kevéssé érzé-
keljük, de az archív képek némileg kárpótolni tudnak ezért. 

Nemzetközi szempontból ez az épület tartott számot a 
legnagyobb érdeklődésre a Hültl-életműben, szerepelt példá-
ul a Tér és Forma 1931-es első nemzetközi számában, a mo-
dern magyar építészetet bemutató anyag részeként,354 illetve 
Franciaországból több helyről is érdeklődtek a tervek és fotók 
iránt, ahogy ezt az alábbi levél bizonyítja:

Hültl Dezső levele Willy Frisch építésznek:355
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Egy este épp a híreknél tartott („...leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha 
Barnabás szalmafalvi lakos...”), amikor kintről csámcsogást hallott.

Ugyan ki csámcsoghat odakint? Manófalvi Manó el sem tudta képzelni. Mikor azonban a tökházikó 
falán lyuk keletkezett, s a csámcsogást már úgyszólván a szobában lehetett hallani, Manófalvi Manó 
rádöbbent, hogy valaki – lámpavilág ide, lámpavilág oda – megint belerágott a tökbe. Felkapta hát  
a seprűt, és kirohant.

Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manófalvi Manó még soha életében nem látott ilyen 
hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat: egyszerűen odébb söpörte.

A kismalac gurult, és torkaszakadtából visított:
– Ui, ui, ui!
– Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni! – fenyegette Manófalvi Manó a seprűjével.
A malacka bánatosan nyöszörgött:
– Éhes vagyok! Már órák óta nem ettem!
– Akkor sem kell fölfalni a házamat! Különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj 

beljebb!
Kukoricalepény! Édes, drága kukoricalepény...
Fél perc múlva a csámcsogástól visszhangzott az egész tökház.
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Fent a csepeli gabonatárház mai állapota, balra belső tere (Thaler 
Tamás felvételei, 2020)
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A Szent Imre autóbuszgarázs mai állapota (Thaler Tamás felvétele, 2020)
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„Igen tisztelt Kartárs Úr!
Köszönettel vettem nagybecsű és megtisztelő fölszólítását, 

hogy a »La Construction Moderne« folyóirat számára a buda-
pesti autobuszgarage terveit és felvételeit közlésre adjam át.

Teljesen átérzem a felszólítás megtisztelő voltát és szívesen 
tennék ennek eleget, de sajnos e terveket és fényképeket leírás-
sal együtt már átadtam közlés céljából a »L’Architecture d’Au-
jourd’hui« ugyancsak francia szaklapnak, mely azt tőlem már 

pár hónap előtt elkérte a Moktár Sportklubházának fényképeivel 
együtt. 

Igazán sajnálom, hogy kedves Kartárs Urat és előkelő fo-
lyóiratát megelőzték. Talán majd csak akad újabb dolog, melyet 
később felajánlhatok közlésre.

Fogadja szíves figyelméért hálás köszönetem, a mellyel va-
gyok szívélyes üdvözlettel tisztelő híve. 

Budapest, 1932. július 19.”356
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Az autóbuszgarázs melléképületének homlokzata (MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum, Hültl-hagyaték) 

Szemben fent az autóbuszgarázs főhomlokzata (MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum, Hültl-hagyaték); balra a csarnokszerkezet építés közben 
(MMÉEK 1931, 39–40. sz. 263.), jobbra az épületegyüttes helyszínrajza (MMÉEK 1931, 39–40. sz. 261.)
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