
FERTŐD

Adatok: 
tervezés éve: 2013 
megvalósulás éve: 2015 
helyszín: Fertőd, Eszterháza 
terület terület nagyság: 2 610m2 
alkotók: környezetrendezés: Massány Edina, Remeczki Rita 
építészet: Szentkuti Viktor, Halmai Dénes, Molnár Csaba DLA 
fotók: Batár Zsolt

A Bábszínház, Narancsház és Víztorony együttese 2016-ban Építőipari Nívódíjat, 2014-ben ICOMOS-Díjat, 2013-ban Média Építé-
szeti Díjat nyert, 2017-ben a környezetet MÉSZ díjazásban részesítette.

Leírás: 
Az M Építészeti Iroda tervezésében készültek a 2013-ban I és II. ütemben megvalósult épületegyüttesek, mely a 2015-ben tervezett 
III. ütem közvetlen előzményei. A befejező ütemben a Jószágkormányzói épületet rekonstruálták, és a Narancsházzal korábban 
összekötő, majd elbontásra került földszintes épületrészt visszaépítették. A keleti oldalon visszaépített épületrész utcafronti 
oldalán parkoló létesült. A tervezés során lényeges feladat volt, a műemléki környezethez illő, funkcionalitásában helytálló, 
díszudvar létrehozása, méltó előtérként az azt körülvevő történeti műemlék együttesnek. Az épületegyüttes régészeti kutatáson 
alapuló rekonstrukciója szükségessé tette a belső udvar szintsüllyesztését, igazodva az épület barokk kori padló vonalának 
helyreállításához, és az idegenforgalmi hasznosítású i gényhez igazodó rendezését. Egy olyan tér jött létre, amely biztosítja 
az akadálytalan átjutást a csak ideiglenesen itt tartózkodó, áthaladó forgalomnak, de szükség esetén pihenőfelületekkel is 
rendelkezik a hosszabb időt eltöltő közönség számára. Az udvar alkalmas szabadtéri rendezvények befogadására, egy ideiglenes 
színpaddal és könnyen áthelyezhető egyedi padokkal. Fő elemként az észak-déli és kelet-nyugati épület bejáratokat összekötő 
tengelyek metszéspontjában lévő szökőkút, melyet nyírt buxusok, és padok kereteznek. A szökőkút ellenpontjaként van jelen a 
megóvott koros császárfa. A bábszínház homlokzata előtt lévő széles gyepfelület, alkalmas pihenésre is, és a tavaszi időszakban 
pedig több mint száz fehér tulipán díszíti ezt a sávot.

Details: 
Design – 2013
Fulfillment – 2015
Location – Eszterháza area in Fertőd
Area size: 2 610 m2
Cereators: Landscaping: Edina Massány, Rita Remeczki
Architects: Viktor Szentkuti, Dénes Halmai, Csaba Molnár DLA
Photos: Zsolt Batár

The Puppet Theatre – Orange House – Water Tower Complex won Construction Industry Award in 2016, ICOMOS award in 2014 
and Media Architecture Award in 2013. The area was awarded by MÉSZ in 2017. Fertőd Event Centre, Inner Yard of the Land 
Agent (Bailiff) Building Complex

Description: 
According to designs by M Architect, construction phase I. and II. of the building complex was completed by 2013, directly 
preceding  the completion of phase III. in 2015. The final phase included the reconstruction of the Land Agent building, as well 
as the re-building of the ground floor dwelling – formerly a junction between the Orange House and the Small Manor, which had 
been previously dismantled. A parking lot has been constructed on the street-front of the newly re-built East dwelling. The most 
important task during the design process has been the construction of an ornamental garden that is suitable for a monumental 
setting, and functionally adequate, which would serve as an entrance befitting the historically listed building complex surrounding 
it. Relying upon archaeological research, the reconstruction of the complex required the lowering of the ground level in the inner 
yard to match the original Baroque-era floor level, as well as to allow its structure to accommodate touristic functions. The thus 
implemented square enables traffic for temporary passer-bys, but also provides resting surfaces for longer-staying audiences. The 
yard is suitable for hosting outdoor events and the placement of a temporary stage, and the benches can be easily relocated. 
The crown element of the yard is the fountain, located in the intersection of the North-South and the East-West entrance axis, 
which is framed by Boxwood and benches from the East and West. As the emphatic counterpoint of the fountain serves the 
preserved aged Empress tree. In front of the Puppet Theatre front, a wide lawn area has been implemented, adequate for sitting 
and relaxation. This lawn strip hosts around a hundred white tulips in springtime.

open air design 

1/A Jószágkormányzói  épületet a Narancsházzal összekötő új épletszárnnyal ismét létrejött a zárt belső udvar
Land Agent building, as well as the re-building of the ground floor dwelling – formerly a junction between the Orange House and the Small Manor, which had been previously 
dismantled
2/ Az eredeti szintek helyreállítása miatt a meglévő koros császárfa ülőfalakkal kiemelésre került
As the emphatic counterpoint of the fountain serves the preserved aged Empress tree
3/A díszudvar közepét egyedi szökőkúttal emeltük ki
The crown element of the yard is the fountain
4/A bábszínház homlokzata előtt lévő széles gyepfelület, alkalmas pihenésre is, és a tavaszi időszakban pedig több mint száz fehér tulipán díszíti ezt a sávot.
This lawn strip hosts around a hundred white tulips in springtime.
5/Rendezvényekhez egyedi ülőfalak készültek felnyitható háttámlákkal
Special seating walls with foldable backrests are designed for events
6/A szökőkút rejtett vízelvezetését egyedi kőburkolat fedi
The hidden drainage of the fountain is covered by a unique stone covering
7/ Egykori gazdasági udvar ma rendezvényterület
Once tim e it was economic yard today there is un event space
8/ Nagykastélyhoz közeli Narancsház, Bábszínház és Jószágkormányzói épületegyüttes helyreállítása, a létrejövő belső udvarral és a szükséges parkolókkal
The final phase included the reconstruction of the Land Agent building, as well as the re-building of the ground floor dwelling – formerly a junction between the Orange House and 
the Small Manor, which had been previously dismantled. A parking lot has been constructed on the street-front of the newly re-built East dwelling
9/ Idegenforgalmi hasznosításhoz igazodó udvar kialakítás: rendezvényterület és visszafogott díszítettségű díszudvar
Courtyard design adapted to tourism use: event area and ornamental garden
10/ Épületegyüttesen kívüli utak is rendezésre kerültek, a kialakított parkolót egyedi kő kapujelző oszlopok jelzik, idővel magasra növő gyírt gyertyán sövények között
Roads outside the building have been sorted out, the custom car park is marked by unique stone gate columns, hugging high hornbeam hedges over time
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