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A hirdetések tartalmáért  
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

Címlapkép: Ideák térhódítása / Fotó: Bujnovszky Tamás

Nem, nem a Kétfarkú Kutya Párt legfrissebb - egyébként szellemes - street art akcióiról, illetve 

a graffitikről általában lesz szó. Nem is az egyre alacsonyabb színvonalú, egyre inkább kifulladó, 

kommersz, reklámszagú tűzfalfestési mánia újabb darabjairól. Hanem valami másról. Néhány 

éve a déli part egyik legelegánsabb jachtklubjában futottam bele egy családapa egész hátas náci 

horogkereszt-birodalmi sas tetoválásába, amit egy héten keresztül bámult mélán a strandoló 

juppi közönség és gyermekeik tucatjai. Én sem tettem mást, mint hogy az Index szerkesztőjén 

keresztül a nyilvánossághoz fordultam. Rendőrt nem akartam hívni, gyáva voltam az izomagy-

gyal történő nyílt konfliktushoz, miközben a BTK is rendelkezik az „önkényuralmi jelkép, nyil-

vános…” stb., stb. Némiképpen máshogyan, de évek óta beteggé tesz a nyári időszak nekivetke-

zése, pőre honfitársaim, népem „összefirkáltsága”: a nonfi, a figuratív, a ribancrendszám, 

a boka, a vicces, a maori, a motoros, a színes, az elrontott, a kihízott, az eltorzult, a színes, 

a fekete, a szexi, meg a náci. Liberalizmusom természetesen tág teret enged az egyén önkifeje-

zésének. Végsőkig kiállok a test feletti önrendelkezés minden formája mellett, tehát nem elvi 

problémáim vannak igazán, hanem merőben esztétikai vívódásaim. (Ilyenkor hangzik el a cini-

kus, mindent elfedő, Jolly Joker-mondat: NEKEM IS VANNAK TETOVÁLT BARÁTAIM.) 

Azt élem ugyanakkor nyárról-nyárra át, hogy szépérzék, vizuális ízlés terén rendkívüli kihívá-

sokkal él a tetovált magyar. Hogyan beszélhetünk az épített szépség, a berendezett, vagy a köz-

teret élhetővé tevő szépség iránti elvárásokról, ha felkarnyi sárkányok, bokára maszatolt tövis-

koszorúk, lapockahájon eltorzuló angyalszárnyak, kínai és gótbetűk kibogozhatatlan vésetei 

hirdetik úton-útfélen, hogy „valamit nagyon el akarok mondani magamról a világnak”, “vala-

milyen szubkultúrába tartozom”, csak éppen azzal nem vagyok tisztában, hogy a testem való-

jában mi is. Ki is vagyok én voltaképpen? Minden ügyetlen tetoválás mögött egy bizonytalan, 

kicsi, szorongó lélek leledzik? Önbizalomhiány? A testben létezés magabiztosságának, elfoga-

dásának zavarai? Sokszor tűnik pusztán üres divathóbortnak mindaz, ami önmagán ennyire 

messze túlra mutat. Társadalmi szintű értékzavart, értékválságot mutat ez a sok összevisszaság, 

ami között az ember megörül, ha feltűnik egy ANYA, BÉLA, vagy ÜSS! BŰN AZ ÉLET! tema-

tikájú börtöntetoválás, vagy tini kori meggondolatlanság. Ezek szépek, mert nem egy bután 

működő, bután működtetett iparágról szólnak, aminek legtöbbször semmiféle kulturális regisz-

terhez nincs semmiféle köze. Pótcselekvések. Nyájlogikájú billogok. Sok tetoválást olyanok raj-

zolhattak fel, tetoválhattak fel a kedves megrendelőre, akik egyébként az ábrázolás mikéntjé-

nek, a rajzi kifejezés esztétikumának legalapvetőbb törvényszerűségeivel sincsenek tisztában. 

Vaskos, fantáziátlan mintakönyvekből kiválasztott indigómatricákat ragasztgatnak fel illumi-

nált fesztivállátogató áldozataikra, amit aztán tűpisztolyaikkal satíroznak a bőrre fel minden-

féle rajztudás nélkül. Ez így rettenetes. Nehéz időszak a nyár. Gyúrjon, igyon, egyen, plasztikáz-

tasson, pirszingeltessen inkább az emberfia, minthogy butaságokat firkálva legyen egy bégető 

nyáj tagja a siófoki strandon. Nagyobb, ötéves fiam egyébként szenvedélyes matrica-tetoválás 

fogyasztó. Nincs hét, hogy egy-egy szuperhős, vagy hableány ne kerülne a karjára. Általában 

nagyszámú hölgyismerőseivel, négy és hét év közötti kislányokkal kokettál ily módon.

Lelkük rajta! Kinövik, vagy nem! De félek, ez az összefirkált ország még sokáig ovis marad.

A szerk.            

AZ ÖSSZEFIRKÁLT 
ORSZÁG
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Inte r jú Cha d O ppe nhe im é pítés s zel

Szöveg: SÜTŐ ANDR ÁS BALÁZS

Fotók (portré, látványtervek): 

©OPPENHEIM ARCHITECTURE + DESIGN

„KÖZELEBB ÁLL AZ 
ÉRZÉSEKHEZ, MINT
A GONDOLKODÁSHOZ”
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„KÖZELEBB ÁLL AZ 
ÉRZÉSEKHEZ, MINT
A GONDOLKODÁSHOZ”
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„MINDEN PROJEKT 
UGYANAZZAL A KUTATÓ, 
ANALITIKUS 
FOLYAMATTAL KEZDŐDIK”

‹ Ayla Golf Academy & 
Clubhouse, Jordánia, 2016

    Wadi Rum Desert Resort, 
mesterterv, Jordánia, 2011 
(nyitóképünkön szintén)

‹
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amikor a megrendelő a tervemtől meglepet-
ten azt mondja arra, amit lát, hogy önkényes, 
majd felteszi a kérdést: miért így tervezted? 
Azért, mert kellett egy válasz. Ez a stratégiám.

Amikor úgy fogalmaz, hogy az építé-
szet kevésbe fontos, mint az élmény, akkor 
a megbízó szempontjából nagyon szim-
patikus hozzáállást fogalmaz meg. Más-
felől azt kell mondjam, hogy az ön pro-
jektjei bizony sok helyet igényelnek.

Nem mindig (nevet), de amelyeket a tegna-
pi előadáson mutattam, azok feltétlenül.

Azért vetem fel ezt, mert, ahogy látom, az iro-
dája nagyon széles szolgáltatási portfólió-
val bír: a tárgy- és a bútortervezéstől, a bel-
sőépítészeten át egészen a várostervezésig 
sok mindennel foglalkoznak. Ilyen sokolda-
lú praxis egyértelműen felveti a lépték problé-
máját. A módszer, amivel egy adott léptékben 
működik, egy másikban talán nem műkö-
dik. Hogyan birkózik meg ezzel a kérdéssel?

Minden projekt ugyanazzal a kutató, anali-
tikus folyamattal kezdődik. Úgy gondolom, 

a lépték fogalma – nem kifejezetten mint 
méret, de a lépték eszméje – a viszonyrendszer-
ről és az érzelmekről szól. Különösen akkor 
gondolom így, mikor rajzolok vagy modelle-
zek, ezekben a munkafázisokban elemésztenek 
az arányok. Ez alapvetően a dolgok viszonya 
és nem feltétlenül a lépték kérdése. Néhány 
projekt olyan nagy gesztusokból áll, melyeket 
korábban nem tett senki, és ezt nagyon érde-
kesnek tartom. Frank Lloyd Wrightra gondo-
lok például, aki kifejezetten alacsony termetű 
volt, és alapvetően kedvelte, ha az embere-
ket alacsony belmagasságú terekbe terelhet-
te. Nekem egy kicsit túlméretesnek kell len-
nem. Vicces, mert az emberek valóban sokszor 
mondják nekem, hogy az épületeim olyanok, 
mint én. Ez afféle személyesség azzal kap-
csolatban, ahogyan kifejezem magam, látha-
tó, hogy én alkottam azt a dolgot. Néhány épí-
tészeti gesztus azért lett ilyen nagy, mert 
a helyek, ahol dolgoztam olyan hatalmasak 
voltak. Nem arról van szó, hogy versenyez-
ni akartam velük, de valahogy együtt kell/kel-
lett létezni ezekkel a helyekkel. Ha egy „üres”, 
kopár sivatagban építesz, akkor hogyan hoz-
ható létre egy különleges élmény, ami sehol 
máshol nem található? Gesztusokkal.

    Destination Spa + Resort, 
mesterterv, Közel-kelet, 2016

‹
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AZ A BIZONYOS 
GENIUS LOCI

MI IS A HELY SZELLEME A PASAR ÉTI ÚTON? M ÁST JELENT 

A N NA K, A K I A Z ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET IR Á N YÁ BÓL , 

MEGINT M ÁST A N NA K, A K I INGATL A NPI ACI 

SZEMPONTBÓL FIGY ELI A KÖR N Y ÉK ET. NA ÉS PER SZE OTT 

VA N NA K A ZOK, A K IK ITT NŐTTEK FEL .

Szöveg: PLESKOV ICS V IOL A
Építészet: GER EBEN PÉTER , 
M AR I Á N BA L Á ZS
Fotó: LUK ÁCS DÁV ID

Csal á di há z a Pa sa réte n
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‹ A ház földszintje 
gabionfalazást, így 
átszellőztetett 
burkolatot kapott.

    Nyelestelek, sziklák, 
a helyszín tekintetében 
különleges morfológiai 
adottságok.

Lukács Dávid fotós és operatőr számára mind 
a három tényező releváns volt. Hűvösvölgy-
ben töltötte gyerekkorát, aztán egyszer csak szü-
leivel közösen úgy döntöttek, korábbi ingatlan-
jaikat értékesítve, újra közös házban élik tovább 
az életüket.  Elkezdődött hát a türelmes haj-
sza a megfelelő telekért, és az eredmény mond-
hatni, hogy a környék legunikálisabb portá-
ja lett. Pasarét ugyanis viszonylag sík, de ezen 
a részen egy mészkődomb magasodik, ahol 
a nyers sziklaszirt fölbukkan a földfelszínre. 
Dávid cseppet sem sajnálva az időt kezdett neki 
a válogatásnak a folyamat minden részét tekint-
ve. Ezen a helyen, ezen a telken ugyanis súlya volt 
annak, hogy mi is épül majd fel. A tervezők kivá-
lasztására nem is egy pályáztatás történt a kivi-
teli tervek megszületése előtt. Végül ismerő-
sön keresztül került kapcsolatba a megrendelő 
Marián Balázs és Gereben Péter építészekkel 
(Gereben Marian Architects), többekkel együtt 

egyébként Lukács Dávid is fotózta az általuk ter-
vezett, Piranesi-díjas Almagyar borteraszt 
Egerben (cikkünk olvasható erről a helyről:  
OCTOGON 2014/5.).
A legfontosabb kikötés az volt, hogy bár egy struk-
túráról és kertről van szó, mégis két autonóm lakást 
tudjanak teremteni benne. Ezt az alaprajzi igényt 
tetézte az a kihívás, hogy a szűk, sziklával meg-
tört nyeles telekre vonatkozó körülményes beépíté-
si szabályzatnak is eleget kellett tenni. A ház egyik 
kiválósága többek között pontosan az, hogy eze-
ket példás módon vitték keresztül a tervezők.
Ott volt az a különleges helyzet is, hogy renge-
teg sziklát kellett feldolgozni. Költséges elszál-
lítás helyett inkább az előnyét keresték minden-
nek: a ház földszintje gabionfalazást és ezáltal 
átszellőztetett burkolatot kapott, a telek mere-
dek hátsó részét támfalakkal biztosították, itt 
is gabionkerítés rejti a vasbetonszerkezeteket.
Ami az épület esztétikáját jelenti, van benne valami 

tektonikus, jól működik együtt a sziklafallal, 
a fémburkolat elütő színével is. Lukács Dávid kife-
jezett igénye volt, hogy a házat megközelítő jár-
da minél közelebb legyen a szomszédos, kiugró 
sziklaperemhez, a hatás egy fotóstól elvárható-
an drámai: a felettünk magasodó sziklafal mögül 
impresszív látványt nyújt, ahogyan a ház észak-
nyugat felé törő csúcsa hirtelen elénk tárul. 
A ház arculatát az előpatinásított Rheinzink 
lemez „emeli”. Tömegét pikkelyesen borítja be ez 
az anyag, melynek minden elemét Thúróczi Zol-
tán hajlította a homlokzatra. Az összkép nem-
zetközi példákkal ér fel, a 2016-os Construmán 
a legjobb homlokzati burkolás kategóriában Zol-
tánt ezért a munkájáért Nívódíjjal jutalmazták.
Déli tájolású a földszint, ahol a fedett terasz ben-
sőséges kert felé néz, de nyitott észak felé is, innen 
lenyűgöző a látvány a János-hegyre. Az emelet már 
Lukács Dávid és párja birodalma. Itt a terasz és a 
nyitott felületek egyrészt a sziklafalra tekintenek, 

‹
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REDUKÁLT 
ANYAGHASZNÁLAT

Tá rsa shá zból  élhető 
c sal á di há z Pa sa réte n
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Szöveg: SOMFA LVA I PATR ÍCI A
Építészet: BÁGER A NDR ÁS, HELMLE CSA BA 
(BA HCS MŰ V EK)
Fotó: DA N Y I BA L Á ZS

Nem ennek a társasháznak az átalakítása volt az 
első közös projektje a BAHCS építésziroda terve-
zői és a ház tulajdonosai számára: egyrészt már 
régebbről ápolnak ismeretséget, illetve az építé-
szek már korábban is terveztek a tulajdonosoknak. 
A közös munka ezúttal is gördülékenyen ment, 
mivel mindkét fél célja alapvetően ugyanaz volt: 
redukált anyaghasználattal egy élhető és minden 
szempontból kényelmes otthon komponálása, amely 
megfelelő színteret nyújt az elvonulásra, ugyanak-
kor alkalmas nagyobb társaságok befogadására is.
A fő koncepció az volt, hogy a ház tömegét moz-
gásba hozzák a funkcionalizmus elvét követve. Az 
eredeti társasház déli, hátsó kert felőli homlok-
zatának erkélyét levágták, amelynek köszönhető-
en egységesebb látvány született, és nem utolsó-
sorban egy tágasabb kültér jött létre. Ez egyfajta 
klasszikus kertkapcsolatot képez az első emele-
ti nappalival, ugyanis a hátsó kert az épület első 
emeletével került egy magasságba, amely lénye-
gében az élettér meghosszabbítása. Az épület 

A Z ER EDETILEG H ÁROML A K ÁSOS, A H AT VA NAS ÉV EK BEN ÉPÜLT TÁR SASH Á Z M ÁR A 

GYÖK ER ESEN Ú J PROFILT K A POTT: A KOR Á BBI, EGYSZERŰ KOCK A H Á ZBÓL EGY MOZGA L-

M AS TÖMEGET MUTATÓ, FU NKCIONA LISTA CSA L Á DI H Á Z SZÜLETETT. A Z ÁR N Y ÉKOLÓ 

ELŐTETŐK ÉS A Z Ú JON NA N FOR M Á LT TER ASZOK TESZIK DINA MIKUSSÁ A LETISZTULT 

KÜLSŐT, A PR A KTIKUSA N K I A L A K ÍTOTT ENTER IŐRÖK PEDIG IGA ZÁ N K ÉN Y ELMESSÉ 

VAR Á ZSOLJÁ K A BU DA I OTTHONT.

keleti oldalán az alsó erkélyt szintén „leválasz-
tották”, és a felső emelet tetőzárófödémére
pedig egy árnyékoló párkányt illesztettek.
A garázs felőli északi oldal is eltérő képet mutat az 
eredetihez képest, hiszen a beállók fölé is került egy 
erkély, amely előtető és egyben árnyékoló funkciót 
is betölt: alá az eső és a hőség elől is be lehet húzód-
ni. Az említett erkély fölött a második emeleten egy 
öbölszerű beugró készült, ez dinamikát ad a hom-
lokzatnak, és megtöri az egyébként zárt kubust. 
A pálcás acélkorlát mindenhol visszaköszön, 
így a karcsú korlátok egyensúlyba hozzák a masszív 
tömeget. A homlokzatok sötétszürkére festett vako-
latát vékony, azonban ellenálló, táblás fa kom-
pozit lemezek törik meg, amely érdekes karak-
tert ad a háznak, de az épület egészét kívül-belül 
a sötét és világos árnyalatok, a fa és vakolat, továb-
bá az üveg kontrasztja alkotja. A belsőépítészet 
tekintetében szinte teljes egészében a tulajdonosok 
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IDÉZET
Eg y zuglói  e ml ék újra élve Szöveg: MÓROCZ TA M ÁS 

Építészet: SZOKOLYA I GÁ BOR 
(MCX V I ÉPÍTÉSZMŰTER EM)
Fotó: BATÁR ZSOLT

AMIKOR VALAKI EGY RÉGI, ELTŰNTNEK 

VÉLT, ELFELEDETT DOLGOT MEGLEL, AKKOR 

EGYFAJTA CSODÁLKOZÓ SZERETETET ÉREZ, 

BELSŐ MEGLEPETÉST. LEPOROLJA, LEFÚJJA 

A RÉTEGET, AMIT AZ IDŐ RAKOTT RÁ, 

ÉS ÚJRA FELFEDEZI. ELŐJÖHETNEK ÉRZÉSEK, 

EMLÉKEK; ÉS A HÁZAKNÁL TALÁN

VANNAK KOLLEKTÍV ÉLMÉNYEK, OLYANOK, 

AMIK KÖZÖSEK VAGY KÖZÖS ALAPOKON 

NYUGSZANAK. MINT MIKOR EGY DALLAM 

HASONLÓ MÉLYSÉGEKBEN HASONLÓ 

ÉRZÉSEKET IDÉZ FEL TÖBBÜNKBEN. 
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Az egykori, a toldalékoktól 
mentesített ház a mag, ez 
a kiindulás. 

ott bent, valamilyen húrokat meg-megpendítve. 
Még ha ez érzelgős is, még ha ez részlet is, még ha 
ez önmagában talán nem is érték. De mégis fontos. 
Az eredeti földszintes házat a tervező alapanyag-
ként kezeli, az a nyersanyag. Mint egy DJ, aki 
a remixet az eredeti zenemű elemeiből frissíti, mint-
egy abból merít és adja az eredetihez, így átalakít-
va azt. Egyrészt olyan elemet ad hozzá, ami ele-
ve a kiindulási alap eszköztárából való; másrészt 
olyant, ami valamivel nagyobb távolságra van az 
eredetitől, de mégsem idegen, mégsem szakad el 
tőle. Mindezen hierarchiát a funkciók támaszt-
ják alá: a földszinten az eredeti „magban” a lakó-
ház közösségi terei kapnak helyet: nappali, kony-
ha-étkező, vendégszoba, az emeletre pedig a családi 
élet privát-szférái, a hálószobák kerülnek a hoz-
zájuk tartozó vizeshelyiséggel. Az eredetileg 

földszintes ház emelete magasítással jön létre, 
ami azonban nem önálló emeletként vagy ráépí-
tésként érvényesül: az emeleti-tetőtéri rész pikke-
lyes fémlemezfedést kap, a tető burkolata „folyik 
le” a falakra, így azok már a tetőhöz tartoznak. 
Az emeleti terekbe pedig tetőablakokon át jut fény. 
A hátsókert felé eső egykori végfalat követő min-
den toldalék, bővítmény bontásra kerül. Arra nőtt 
a ház, arra volt hely, arra volt a legegyszerűbb. Arra 
torzult. A végfal mellé így egy, a bővített alap-
épületet szolgáló közlekedőmag épül: elérhetővé 
teszi annak tereit. Tömegével lezárja és megnyit-
ja a házat az udvar felé, elem a régi épület és a hát-
sóudvar között. Egyfajta foglalat, mely megjelené-
sében, formanyelvében távolabb van az eredetitől 
mint az emeleti ráépítés − de szerves része a háznak. 
A Deés utca felőli tető-torony pedig megkapja azt 

a szerepet, ami talán már az eredetiben is hiá-
nyolható: egy lakótér része lesz. Nem a padlás-
tér attrakciója, ami csak kifelé szól, kissé hamis-
kás formaként csak kifelé mutatja magát; hanem 
élettel, funkcióval tölti fel azt az emeleti szintet. 
A felújításnak-bővítésnek rétegei vannak. Min-
dig, de itt több réteg van, nem éles váltással egy 
rekonstruált mag és egy teljesen más mai hoz-
záadás között. Mint egy képfájl, ami különbö-
ző rétegekből áll, és a rétegek különböző erő-
séggel, átlátszósággal bírnak. Az erősséget az 
anyagok, a tömegek arányai, helyzetei adják. 
Ez a rétegződés a beltérben is tükröződik: 
a közlekedő-foglalat és az emelet mai eszköz-
tára, a síkban tartott anyagváltások, mini-
mális mozdulatok, az anyagminőség prioritá-
sa a forma előtt − illetve a mintás padlóburkolat, 

A HÁZON CSAPÓDIK LE A 
MINDENKORI TULAJDONOSOK 
ÉLETHEZ VALÓ VISZONYA
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R e for m át u s te mplom Újpalotá n

EURÓPA-SZERTE ISMERT FOLYAMAT AZ EGY-
HÁZI KÖZÖSSÉGEK KÜLVÁROSI JELENLÉTÉ-
NEK ERŐSÖDÉSE. EZ RÉSZBEN AZ 1990 UTÁN 
INDULT DECENTRALIZÁCIÓ, RÉSZBEN 
A MEGLÉVŐ PERIFÉRIÁK ÖNAZONOSSÁG-
KERESÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE. KÜLÖNÖ-
SEN AZOKON A SŰRŰN LAKOTT TERÜLETE-
KEN VAN EZ ÍGY, AHOL A KÖZÉLET HIÁNYÁT 
A RENDSZERVÁLTÁS ELŐTTI MOZIK, ÓVO-
DÁK-ISKOLÁK ÉS KÖZÉRTEK, ÚJABBAN 
A GYORSÉTTERMEK, DISZKONTOK ÉS PÁRT-
SZÉKHÁZAK NEM TUDJÁK ELLENSÚLYOZNI. 
HA A KULTÚRHÁZAK PROGRAMJAI SEM ELÉG 

IDEÁK
TÉRHÓDÍTÁSA

NÉPSZERŰEK, A KÖZÖSSÉGTEREMTŐ MUN-
KÁT GYAKORTA A FELEKEZETI CENTRUMOK-
RA BÍZZÁK A VÁROSATYÁK, ÍGY A SUBURBIA 
MEGÚJULÓ SZOCIÁLIS HÁLÓJA KISEBB VAGY 
NAGYOBB INTENZITÁSSAL, DE MINDENÜTT 
KAPCSOLATBA KERÜL A TEMPLOMÉPÍTÉSZET-
TEL. „EZ A LAKÓTELEP VÁRJA AZ EVANGÉLI-
UMOT, A VIGASZTALÓ ÉS MEGERŐSÍTŐ SZÓT. 
AZÉRT NEM KÉSZÜLT KERÍTÉS A TEMPLOM 
ELŐTT, MERT ELÉRHETŐEK KÍVÁNUNK LENNI 
MINDENKI SZÁMÁRA, AKI AZ ÖRÖKKÉVALÓT 
KERESI” – HANGZOTT EL A TEMPLOMSZENTE-
LŐ ISTENTISZTELETEN.1

Szöveg: K ATONA V ILMOS PHD  |  Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS
Építészet: K ERTÉSZ BA L Á ZS (ARCHEN K FT.)
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ZÖLDTERÜLETBE 
DOMESZTIKÁLVA
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Szöveg: ZSUPPÁ N A NDR ÁS
Építészet: KR IZSÁ N A NDR ÁS DL A
Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

SZÁRBA 
SZÖKKENT MAG

K a s télyd ombi Luthe r-k ápoln a

A MEGELŐLEGEZETT BIZA LOM JELEK ÉNT ÉPÍTETT 

M ÁR-M ÁR TEMPLOM MÉR ETŰ K Á POLNÁT PESTSZEN-

TIMR E A PRÓCSK A EVA NGÉLIKUS GY ÜLEK EZETÉNEK

KR IZSÁ N A NDR ÁS: MUTASSÁ K MEG, HOGY K ÉPESEK

MEGIZMOSODNI, SAJÁT L Á BR A Á LLNI, SZÁ MBA N 

ÉS LELK IEK BEN GYAR A PODVA K ITÖLTENI A MEGKA-

POTT TER ET. A KÜLVÁROSI KÖR N Y EZETBEN SZOK AT-

L A N ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉGET MEGVA LÓSÍTÓ TERV E-

ZŐ A H A ZA I PROTESTÁ NS TEMPLOMÉPÍTÉSZETI

H AGYOM Á N Y A L A PV ETŐ ÉRTÉK EIR E TÁ M ASZKO-

DOTT: LETISZTULTSÁG, PUR ITÁ N EGYSZERŰSÉG, 

R ACIONA LITÁS, ÉS EGY FAJTA BEFELÉ – NO MEG 

PER SZE , A Z ÉG FELÉ  – FOR DUL ÁS.
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Szöveg: MOLNÁR SZILV I A

Építészet: BÁGER A NDR ÁS (BA HCS MŰ V EK K FT.)  

Fotó (ÉPÍTÉSZETI ÉS DRÓN): DA N Y I BA L Á ZS

421 M
P rón ay-kil átó a Romhá ny i-heg ye n

‹ 5 szintépítmény természet-
re nyitott szobái.

421 méteren, a Romhányi-
hegy tetején, 26 méter teljes 
építménymagassággal.
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2017 OKTÓBERBEN ADTÁK ÁT A ROMHÁ-

NYI-HEGYEN, A KECSKE-KŐ CSÚCSR A ÉPÍ-

TETT, TELJES MAGASSÁGÁT TEKINTVE 

26 MÉTER MAGAS, ACÉLSZELVÉNYBŐL ÉS 

RÉTEGELT-R AGASZTOTT LUCFENYŐBŐL 

ÉPÜLT PRÓNAY-KILÁTÓT, MELY NEVÉT A 

KÖRNYÉKBEN EGYKOR FONTOS BIRTOKOK-

KAL RENDELKEZŐ, MEGHATÁROZÓ NEMES 

CSALÁD, A PRÓNAYAK UTÁN KAPTA. A 

NYÚLÁNK ÉPÍTMÉNY 23 MÉTER MAGASAN 

TALÁLHATÓ TER ASZÁRÓL A MEGFÁR ADT, 

DE LELKES KIR ÁNDULÓK KÖRPANOR ÁMÁS 

KILÁTÁST ÉLVEZHETNEK.

Reneszánsza van manapság a kilátó-építészetnek, 
ez nem ritkán kétes, zavarba ejtő objektumokat 
eredményez, ezért különösen fontosnak érezzük 
felhívni a figyelmet olyan kilátókra, amik valódi és 
megalapozott kilátófunkciót kínálnak, határozott-
ságot sugároznak, ugyanakkor szelídek, jó rájuk 
pillantani, de nem követelnek a tájtól, az erdő-
től elcsent figyelmet maguknak. A Prónay éppen 
ebből a fajtából való. Határozottan, de nagyra-
vágyás nélkül tör a magasba, építőanyagai a lát-
ványban jól lekövethetők, a nyitott, világos, visz-
szafogott szerkezet ünnepe, és mindenben és jól 
szolgálja a túrázókat: megvédi őket az eső elől, 
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21. századi, a nemzetközi 
szabványoknak is megfelelő 
sportkomplexum.
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SOKRÉTEGŰ 
TÉRÉLMÉNY 

KÖZEL SZÁ ZÉV ES H AGYOM Á N Y KÖLTÖZHE-

TETT Ú J ÉPÜLETEGY ÜTTESBE SZOMBATHE-

LY EN. A BOR DÁS PÉTER V EZETŐ TERV EZŐ 

KONCEPCIÓJA SZER INT MEG VA LÓSÍTOTT 

FEJLESZTÉS ER EDMÉN Y EK ÉNT A SZOMBAT-

HELY I H A L A DÁS 21. SZÁ ZA DI, A NEMZETKÖ-

ZI SZA BVÁ N YOK NA K IS MEGFELELŐ SPORT-

KOMPLE XUMOT, A VÁROSI KÖZÖSSÉG PEDIG 

MODER N, MINDEN IGÉN Y T K IELÉGÍTŐ 

R EKR EÁCIÓS ÖV EZETET N Y ERT.

Szöveg: MIZSEI A NETT
Építészet: BOR DÁS PÉTER
Fotó (építészeti és drón): PA LKÓ GYÖRGY

Meg újult  a S zombathely i 
Hal a d á s Spor tkompl e x u m
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Bal a nce Lof t ,  B u d apes t

Szöveg: KOVÁCS PÉTER

Építészet: M AR I Á N BA L Á ZS 

(MEVA PL A N K FT.)  

Fotó: DA N Y I BA L Á ZS

ÉV TIZEDEK A L ATT EGY ÉPÜLET – SOK ESET-

BEN A FU NKCIÓVÁ LTOZÁSOK KÖV ETK EZTÉ-

BEN – SOK OLYA N ELEMMEL BŐV ÜL , A MELY EK 

ELFEDIK, ELTA K ARJÁ K A Z ER EDETI ÉPÜ-

LET KONCEPCIÓJÁT, SZER K EZETI SZÉPSÉGÉT. 

M AR I Á N BA L Á ZS KONCEPCIÓJA N YOM Á N 

EGY K L ASSZIKUSNA K MONDH ATÓ, VÁCI ÚTI 

GYÁR ÉPÜLET A FELÚ JÍTÁSÁ NA K KÖSZÖNHE-

TŐEN SAJÁT ÉVSZÁ ZA DOS TÖRTÉNETÉT IS 

L ÁTTATNI IS ENGEDI. 

Adott egy, az 1920-as évek elején létrejött hagyomá-
nyos karakterű gyárépület, amely az Orion Gyár tulajdo-
nát képezte, összeszerelő üzemként működött évtizede-
ken keresztül. A rendszerváltás után ez a funkció eltűnt, 
az épület főként irodáknak és utcafronti üzletek-
nek adott otthont, ez pedig átalakította mind a hom-
lokzati struktúrát, mint pedig a belső tereket, ame-
lyekben – az álmennyezetes megoldások nyomán 
– eltűnt a századfordulós ipari jelleg. A megrende-
lő igénye a jelenkori felújítás kapcsán egy A kategó-
riás loft irodaépület kialakítása volt, melyre Marián 
Balázs kapott megbízást. Az épület átértelmezése alap-
vetően kettős irányú volt: részint ki kellett alakítani 
az egységes homlokzati arculatot, mely a korábbi, 
a posztmodern építészet jegyeit megvalósítani igyekvőt 
felváltja, részint pedig az álmennyezettel erőteljesen nyo-
mott belső tereket „felszabadítani”. Végső soron tehát 

EGY TALÁLT TÁRGY 
MEGTISZTÍTÁSA 
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cpi hungary 

A VÁCI ÚT ELSŐ R ÉSZÉN, A RÓBERT K ÁROLY KÖRÚT ÉS A R ÁKOS-
PATAK KÖZÖTTI SZAK ASZ ÚJ FEJEZETET NYITOTT ABBAN 

A R EMEK FEJLŐDÉSBEN, AMI BUDAPEST EGYIK LEGR ÉGEBBI 
FŐÚTVONALÁN ÉVTIZEDEK ÓTA TÖRTÉNIK: A PONTSZERŰ 
BEÉPÍTÉSEK, KORSZERŰSÍTÉSEK HELYETT VÁROSLÉPTÉKŰ 

TERÜLETFOR MÁLÁS ZAJLIK EZEN A SZAK ASZON. EGYIK 
LEGJELENTŐSEBB A BALANCE OFFICE PAR K PROJEKT, AMI A CPI 
HUNGARY KFT. FEJLESZTÉSÉBEN, KÖZEL 13 000 NÉGYZETMÉTER 

TELEKTERÜLETEN, TÖBB FÁZISBAN VALÓSUL MEG.

Tudatos épület? 

Képünkön a ponttal jelzett épület a leendő Balance Hall irodaház.

A CPI Váci úti iroda campus projekt III. üteme
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cpi hungary 

A VÁCI ÚT ELSŐ R ÉSZÉN, A RÓBERT K ÁROLY KÖRÚT ÉS A R ÁKOS-
PATAK KÖZÖTTI SZAK ASZ ÚJ FEJEZETET NYITOTT ABBAN 

A R EMEK FEJLŐDÉSBEN, AMI BUDAPEST EGYIK LEGR ÉGEBBI 
FŐÚTVONALÁN ÉVTIZEDEK ÓTA TÖRTÉNIK: A PONTSZERŰ 
BEÉPÍTÉSEK, KORSZERŰSÍTÉSEK HELYETT VÁROSLÉPTÉKŰ 

TERÜLETFOR MÁLÁS ZAJLIK EZEN A SZAK ASZON. EGYIK 
LEGJELENTŐSEBB A BALANCE OFFICE PAR K PROJEKT, AMI A CPI 
HUNGARY KFT. FEJLESZTÉSÉBEN, KÖZEL 13 000 NÉGYZETMÉTER 

TELEKTERÜLETEN, TÖBB FÁZISBAN VALÓSUL MEG.

Tudatos épület? 

Képünkön a ponttal jelzett épület a leendő Balance Hall irodaház.

A CPI Váci úti iroda campus projekt III. üteme
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MÓKEMBÉ 
BEMUTATÓ
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Szöveg: TA K ÁCS Á KOS

     Szabó Ákos 
diplomamunkájának része.

‹  Toldi Veronika diplomamun-
kájának része.

SZERETNÉM RÖVIDEN BEMUTATNI 
A MÓKEMBÉ NÉVRE HALLGATÓ ÖSSZEVERŐ-
DÉST, VAGY SZÖVETSÉGET, VAGY 
CSAPATOT, AHOGY TETSZIK.  A „MÓKEMBÉ” 
BUDAPEST TOLVAJNYELVI NEVEKÉNT KERÜLT 
FORGALOMBA A SZÁZADFORDULÓN. TAVALY 
NYÁR VÉGÉN HATÁROZTUK EL PÁRAN, HOGY 
ÉRDEMES LENNE MEGPRÓBÁLKOZNI AZ EGÉSZ 
MOME/ÉPÍTÉSZETI INTÉZETBELI DIPLOMAFO-
LYAMAT SZELÍD KOLLEKTIVIZÁLÁSÁVAL. 
AZ ELHATÁROZÁS FOLYOMÁNYAKÉNT SZEPT-
EMBERBEN SZÜLETETT EGY FELHÍVÁS; A HALL-
GATÓTÁRSAK FELÉ AGITÁCIÓS, AZ OKTATÓ-

INK FELÉ PEDIG PROPAGANDA CÉLZATTAL. 

A következő 5 terv ennek a kezdeményezés-
nek az aktuális terméke. Ugyanakkor – füg-
getlenül az eredményektől – a terveink sze-
rint az együttműködés sem az iskolán belül, 
sem azon kívül nem ér véget a mai nappal. Azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy bár szigorúan 
véve csak egy ötösfogat tartozik a Mókembé 
zászlaja alá – Weichinger Sári, illetve Budai 
Csaba és Libertiny Anna Borbála szintén az 
idei diplomavédésen prezentált terve is szer-
vesen kapcsolódhat a felvetéseinkhez.
De térjünk vissza a közös projekthez! 
A javaslatunk lényege volt, hogy az egyé-
ni erőfeszítéseket csatornázzuk be egy közös 
projektbe, amelyben az egyes résztvevők 
egyéni vizsgálódásaikkal és terveikkel egy 

folyamatosan kiépülő kollektív tudás bázisá-
hoz kapcsolódnak. Egy olyan diplomaplatfor-
mot képzelünk el, amely egységesülő tema-
tikai kerettel, közösen kidolgozott vizuális 
nyelvezettel (egységes rajz, látványterv, tipo-
lógia stb.) rendelkezik. Feltételeztük, hogy 
ez a közös referenciakeret megkönnyíti, hogy 
az egyéni munkák a meghatározott nagyobb 
téma egy-egy aspektusát valódi komplexitá-
sában feldolgozó elemek legyenek. Ezek ter-
mészetesen önmagukban is megállják a helyü-
ket, de valódi erejüket a közös rendszerbe 
illeszkedve mutatják meg. A projekt és az 
együttműködés peremfeltételeinek és tema-
tikájának kidolgozását tehát önmagában is 
tervezési feladatnak tekintettük, amelynek 

›
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Hello Wood 2018, Csóromfölde  

Kabinok 
a tájban
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Szöveg: MARTINKÓ JÓZSEF

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS
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Sokan idézték már sokfelé 
a filozófus és író Hamvas Béla 
Az öt géniusz című művében azt 
a részletet, amiben ráismer, hogy 
a Balaton-felvidék 
a Mediterrániumhoz tartozik: 
„... úgy látszik, az ember világosabb 
és melegebb földre ér. A napfény 
fehérebb, majdnem olyan fehér, 
mint a Földközi-tenger fölött. 
A színekről a köd eltűnik, és 
jobban világítanak. A tárgyak 
körvonala élesebb. A légkör mintha 
elektromosabb lenne... E táj sok 
olasz vidéknél déliesebb... 
A fényaz embert is átsugározza, 
a dolgokba is bevilágít és 
a gyümölcs íze is világosabb.”

Az a probléma, hogy ennek a szövegnek 

nagyszerű házakról, kifinomult, okos, 

lírai, friss építészetről kellene szólnia, 

miközben a szerző nem tud szabadulni 

attól az élménytől, ami a rövid látogatá-

sa során letaglózta, nevezetesen amikor 

is diszkrét ürítkezés céljából (oh, par-

don!) által mene a csórompusztai apró 

liget fái alatt, általugrott egy keskeny 

horpadáson, árkon, mifenén, peckesen 

kiáll valami dűlőút szélére, gatyakorcát 

oldja, ám ebben a pillanatban felnéz, és 

negyven év férfirutinjára van ám szük-

sége, hogy lába szárát le ne pörsintse 

a megindultságtól, mert amit lát, az 

a hullámzó, semmi szépséghez nem fog-

ható táj megérinti az ő lelkét, agyát, 

létezését, minden idegszálát. 

Nehéz így dolgozni! Amikor a látoga-

tó megérkezik az immár kilencedik alka-

lommal megrendezett nemzetközi épí-

tész tábor, a Hello Wood csórompusztai 

helyszínére óhatatlanul ennek a varázs-

latnak a részesévé válik. Pár lépést kell 

iR arqitectura: Cabin modules       
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tHe FiVe SeaSonS sorozatnév alatt került piacra Marcel 
Wanders illatkollekciója. A neves designer, a legendás gyár-
tó, az Alessi és az átható virágillatokról, tiszta levegőjéről és 
parfümjeiről ismert francia kisváros, Grasse illatszakértői-
nek közös szériája az évszakok változását „zárja” palackokba. 
Vagyis pontosabban különféle diffúzorok (köztük mahagónifá-
ból készült levélformák), illatspray-k csinos flakonjai és gyertyák 
formájában kínálják a meglepő terméknevű - AHHH, HMMM, 
GRRR, BRRR, SHHH – illatokat. A nevek az illatok által a vásár-
lókban/használókban kiváltotta (elképzelt/valós?) hangok-
ra utalnak: borzongás, elragadtatás, elégedettség stb. A Brrr-
ben bergamot, liliom és pézsma keveredik, a tavaszias Ahhh-t, 
kardamom, jácint és vetiver (indiai fűféle) alkotja. A nyárias 
Hmmm-ben füge, piros gyümölcsök és az erdő illatai adnak egy-
másnak randevút, a Grrr pedig némiképpen férfias, benne füs-
tölő, cédrusfa és moha. Az ötödik, mintegy kiegészítő illat, 
a Shhh, az eukaliptusz, a rózsa és a pacsuli keveréke.   

Grrr, Brrr
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‹  Haszonelv

Huszár Katalin, textiltervező designer 
notjustuseless sorozata egy jelenleg futó, kísér-
leti ökodesign kezdeményezés. Célja a szívó-
szál „kizökkentése saját környezetéből”, majd 
alapelemként felhasználva kísérleti térelvá-
lasztó panelek kivitelezése. A projekt üzenetet 
továbbít nekünk, fogyasztói társadalomnak. 
A különböző helyekre kihelyezett gyűjtődo-
bozokon található QR-kód elnavigál a pro-
jekt weboldalához, így figyelemmel követhető 
az újra-felhasználás teljes folyamata. Ideális 
esetben ezek a panelek az adott helyre kerül-
nek vissza, majd funkcionálnak terítő/füg-
göny/térelválasztó panel formájában, hogy 
az ott fogyasztók reflektálhassanak rá. A név 
dupla jelentéstartalmú. A „not just use less”- 
egyrészt utal arra, hogy ne csak használj keve-
sebbet, de ha már felhasználsz, légy felelős 
a kidobott szemetedért. Másfelől azt is jelenti, 
hogy nem csak haszontalan („not just useless”), 
mert minden eldobott anyag újra hasznos 
lehet, más formában ismét életre kelhet.

Sátorosok ›

A Lausanne-i ÉCAL-on végzett Sebasti-
an Maluska a kalandorok, kevés csomag-
gal utazni kívánók számára kedvez az 
ún. pop-up sátrával, ami akár egy kisebb 
autó tetején is felverhető. „Sok időt töl-
tök kültéri sportolással, síelek, szörfözöm 
(…), így gyakran előfordul, hogy az adott 
helyszínen, pillanatok alatt kell sátorhe-
lyet találnom.” – mesélte a terméktervezés 
kiindulásáról az alkotó. Könnyű alumíni-
umelemekből, vízlepergető hatású (állító-
lag az erősebb esőben sem átnedvesedő) 
textilből készült, kétszemélyes sátor for-
máját a vitorlás hajók vitorlái inspirálták. 
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A Gundel étterem illemhelyeinek új designja

Szöveg: SOMFA LVA I PATR ÍCI A

Belsőépítészet: ER DÉLY I LINDA,

DOBOS A NDR ÁS, KOR ÉN Y I BA L Á ZS, 

GÁSPÁR V IR ÁG A N NA, 

FEHÉR GA BR IELL A, SIPOS R EBEK A 

(L A B5 ARCHITECTS)

Fotó: BATÁR ZSOLT

Toalett 
luxuskivitelben

Budapesten, a komoly renoméval rendelkező, 

tradicionális vendégtereiről ismertté vált 

Gundel étterem 1894 óta áll a főváros egyik 

legkellemesebb övezetében, a Városligetben. 

Az elmúlt egy évben a századforduló hangu-

latát idéző étterem mosdóblokkjait újragon-

dolták: luxus sugárzó anyaghasználattal, 

a klasszikus enteriőrök cizellált részleteire 

reflektáló, rafináltan modern külsőt nyertek. 




