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LOOK is the perfect synthesis of clean 
design using advanced LED technology. 
A simple rectangular prism protruding 
from the wall or from its bollard to 
fulfill the functional requirement of 
superior lighting comfort.

Look, Led and comfort. 

www.simes.com/look
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Előfizetőink között egy 
REPLAN. INNOVATÍV MEGOLDÁSOK A VÁROSI LAKÁSPROBLÉMÁKRA

című könyvet sorsolunk ki  
a Hungária Otthon Alapítvány felajánlásával.

A 2015/4. lapszám előfizetői 
nyereményjátékának nyertese:

TETSZIK, 
AMIT CSINÁLUNK?
LEGYEN 
AZ ELŐFIZETŐNK!

Rendelését leadhatja weben: www.octogon.hu/elofizetes

e-mailen: megrendelem@octogon.hu

telefonon: +36 30 510 8888 

digitális előfizetés: www.dimag.hu

                                 www.digitalstand.hu 

Zöldek vagyunk! Budapestre bringás futárokkal küldjük a lapokat. 
Csomagküldés, külföldi postázás esetén a postaköltséget felszámítjuk.

10 lapszám

10 lapszám diákoknak, Facebook, Instagram lájkolóinknak

10 lapszámos digitális előfizetés

Régi lapszámaink

15% kedvezmény

25% kedvezmény

1450 Ft helyett

12 325 Ft

10 875 Ft

8 500 Ft

1 000 Ft

előfizetés

A HOLCIM HUNGÁRIA OTTHON ALAPÍTVÁNY 
ÉS AZ  KÖZÖS  

NYEREMÉNYJÁTÉKA!

www.octogon.hu

dr. Lepenyéné László Teréz
Budapest

GRATULÁLUNK!

Intensify
architectural and     
   artistic presentation

We are Delta Light®. Since 1989 we develop lighting solutions 
that enhance people’s life, and therefore people’s quality 
of life. We bring our experience in light to the service of 
architects, interior and lighting designers, realizing what is in 
their mind, creating a lighting scenography integrated in the 
architecture. Using the right light in the right way to make 
architectural concepts stand out.
We make light that makes you look, light that makes you see, 
light that animates the world around you.
 
Over the years, guidelines for public buildings and exhibition 
lighting have evolved from a limited number of rules to a 
continuously growing set of extreme lighting conditions. 
Illuminating a work of art or public venue requires top quality 
equipment, expert consultancy, design sensitive solutions and an 
artistic eye, to maximize both the artistic expression as well as 
the aesthetic outcome. 

Where the highest architectural and artistic requirements are 
standard, high level demands are set for lighting design. 
Track lighting, the latest led technology, fl exible motion 
mounting solutions and custom profi le systems are some 
of the options in the Delta Light® range that have proven 
their value in these environments.  Monumental buildings, 
private art collections, museums, art galleries and exhibitions 
around the world have been completed using Delta Light® 
fi xtures. 
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A Szent Péter-bazilika főhomlokzata 
elé 1580-ben helyezték el az első, 
egykor a római császárok által 
egyiptomból zabrált, gránit mono-

lit tömbből készült obeliszkek egyikét, a Cali-
gula által Héliopoliszból hozottat, a maga 25 
méteres magasságával. Az akkor már egy évszá-
zada, egymást követő pápák folyton változó 
ötletei mentén formálódó város ezzel a tettel 
nagyot lépett a modern nagyvárossá fejlődés 
útján. nyilván a későbbi évszázadok tapaszta-
lata mutatta meg ezt: a sugárutak rendszerével, 
a csomópontokban szimbolikus jelekkel, legye-
nek azok építmények emlékművek stb. V. Sixtus 
pápa vízióját az újrendszerű városról Domenico 
Fontana építész kezdte megvalósítani, ő helyez-
te át és el az első obeliszket is, 900 munkás köz-
reműködésével, 4 és fél hónap alatt. Veszélyes 
kaland volt, olyannyira, hogy a krónikások fel-
jegyzése szerint Fontana a művelet idején mind-

ÉpÍtÉsz rANDoM

KÜlFÖlD

itthoN

VillA

trAFiK

iNDex

előJÁtÉK

végig felnyergelt lovakat tartott az építési palán-
kok árnyékában, ha dőlne az obeliszk, akkor 
rögvest elmenekülhessen a sixtusi harag, fejle-
vétel elől. A monolit épségben maradt, az ideo-
lógiai győzelem egykori szimbólumaként ma is 
áll, a lovakat visszavezették az istállóba, Fonta-
na dolgozhatott tovább. 

Mindig volt és lesz, megbízó – legyen szó kis 
vagy nagy feladatról –, aki részben/egészében 
ideái szakmai végrehajtójaként tekint a felkért 
építészre. Ám a 20. század második fele óta egy-
re ritkább, hogy az idea testet öltve, a fejlődés-
ben egyértelműen fordulópontot jelentsen. Már 
csak azért sem, mert az építészet és a városépí-
tés már nem a kevesek luxusa, sokkal több 
igénynek kell megfelelni, más szempontok az 
irányadóak. egyvalami azonban nem változott 
a megbízó és az építész kényes alkalmi viszo-
nyában, mégpedig, hogy a végeredmény a meg-
bízó ízlését, világról alkotott elképzelését és 
tudását, intelligenciáját, belátási képességét, 
merészségét vagy óvatosságát, nyíltságát vagy 
sunyiságát is tükrözi. erről, róla, róluk ritkán 
beszélünk, pedig mennél nagyobb és mennél 
„’közügyebb” egy megbízás ez a tükörkép annál 
élesebb. Persze már a szakmai partner megvá-
lasztása is ide tartozik, ki az, aki kellően együtt-
működő, tudása, ízlése megfelelő a megbízó szá-
mára, vagy ha olyan a szituáció, akkor kellően 
szervilis.  Így megy ez. ezt naponta kicsiben, 
nagyban is látjuk, örülünk, ha értékesre, előre-
mutatóra, bátorra bukkanunk, mint jó pár 
ebben a lapszámban láttatott projekt kapcsán. 
És bosszankodunk, kesergünk az ellenkezőjén, 
mint e sorok írása közben, amikor arról kapunk 
hírt, hogy a Bán Ferenc-féle Tiszavasvári Város-
háza (1989) klinkertégla homlokzatát „tűztor-
nyostul” épp hőszigetelő vakolattal vonják be.

a Szerk.
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Május utolsó napján elhunyt Virág Csaba építész. Állítólag létezik vala-
hol a mennyországban egy nagy könyv, ami semmi mással nincs tele-
írva, csak holt építészekről szóló anekdotákkal. Van, akiről mindösz-

sze néhány mondat szól, van akinek egy egész fejezetet szenteltek. Az 1933-ban 
született, 1956-ban diplomázott, kétszeres Ybl-díjas Virág Csaba az utóbbiak közé 
tartozik. A kortárs magyar építészet anekdotikus alakja ő, aki a hetvenes évek 
Budapestjén nyitott, olasz sportautóval jár és kilométerhosszú, fehér selyemsál 
lobban utána, amikor a Normafánál sízik – legalább is Pesten így beszélik. Polgár 
ő, minden ízében, aki komolyan veszi azt, hogy ez az ország – minden látszat és 
ellenkező híresztelés ellenére –, Európa és az európai kultúra közepén található. 
A kor építész elitjének, élcsapatának tagja volt úgy a BME Középülettervezési Tan-
széken, mint az Iparterv, majd a Lakóterv vezető tervezőjeként. 1994-ben, hatvan-
egy évesen az ifjú Z. Halmágyi Judittal közös magáncéget alapít. Hihetetlenül kor-
szerű, a nyugati kortárs törekvésekkel szinkronban lévő érdeklődést mutat az 
épített szerkezet és a funkcionalitás esztétikája iránt, amiből nyugaton végül  
a high-tech világtrendje bontakozik ki. Ennek az új esztétikának első fecskéje az 
1972-es OMFB Vitorlás Klubja Füreden, ami után évtizedenként képes vihart 
kavarni jelentősebb épületével. 1979-ben a budai Várban felépül a MVM Orszá-
gos Villamos Teherelosztója, 1991-ben átadják az MTI új székházát a Naphegyen, 
2001-ben megépül a Kálvin téri kompozíció első üteme, ami heves diskurzust rob-
bantott ki. Mindhárom ház egy szabad, teremtő, kitűnő építész lázadása az ideo-
lógiákkal terhelt, sablonos, mintakövető építészettel szemben. Európai volt, a hala-
dás embere. Nyugodjék békében! mj

Nagyszabású ünnepség keretében, szép 
ívű gondolattal világított rá Várszegi 
Asztrik, pannonhalmi főapát arra  

a kézenfekvő kérdésre, amit ugyan sokan felte-
hettünk volna magunknak a kortárs hazai épí-
tészettel foglakozó szakemberek közül, mégsem 
tettük. Mit képes kifejezni egy másfélezer éves 
tanító rend és ezeréves apátság több mint fél 
tucat, az elmúlt években épített kortárs szelle-
miségű épülettel? Asztrik főapát úgy érvelt, 
hogy az építészet az apátság életében minden 
időszakban „a megújulni tudás képességét” 
illusztrálta. Így rétegződtek egymásra középko-
ri, barokk, klasszicista, historikus rétegek, ami 
a modernizmusban folytatódott. Versenypályá-
zat győzteseként öt éve készült el a Viator (uta-
zó) étterem, amit a holland-magyar építészek-
ből álló Roeleveld-Sikkes Architects tervezői 
álmodtak meg a Kosaras-domb tetejére. 2010-
ben így írtunk róla: „(…) A barna csuhás, tisz-
ta tekintetű épülettömb szerzetesi fegyelemmel 
mutat a Skardelli-féle fogadóépület kapuzata 
felé, melyet a hátsó terasz rábillentése erősít meg. 
(…) A fegyelmezett utcafront mögött ugyanis  
a csuha alól hófehér alsószoknyák hada villan 
ki, hatalmas napernyők képében. Egy-egy ilyen 
automatizált szoknya a szél mozgását érzékelve 

2015-ben Skandinávia leg-
magasabb presztízsű épí- 
tészeti díját a Gottlieb 

Paludan Architects (GPA) iroda nyerte.  
A Nykredit Alapítvány által kiosztott elisme-
rést (valamint a vele járó ötszázezer dán koro-
nát /20 millió forint/) korábban mások mel-
lett Jørn Utzon, Bjarke Ingels és a CEBRA is 

Miközben idehaza is röpködnek hírek 
nagyszabású vasúti, sőt intermodális 
fejlesztési projektekről, addig a világ 

sok nagyvárosában ezek a beruházások nem pusz-
tán közlekedési problémákat próbálnak kezelni, 
hanem valóban nagyszabású urbanisztikai esz-
közrendszer bevonásával, városrésznyi léptékben 
hoznak létre olyan diverzifikált megastruktúrá-
kat, amelyek fenntartható modellként képesek 
működni. Lakóház, irodai, kereskedelmi, köztéri 
és kulturális elemek keverednek a közlekedési 
vonalakkal. Legutóbb az egyik legnagyobb svéd 
város, Västerås 17 hektáros közlekedési területé-
nek reorganizációjára írtak ki pályázatot, amit  
a Bjarke Ingels vezette dán BIG nyert meg, 
3B-Build Away the Barriers elnevezésű koncepci-
ójával. A hatalmas, ívelt, közepén lyukas lebegő 
sík alá szervezett megállóhoz kapcsolódó városi 
tömbök között jól definiált, minden évszakban 
remekül használható közterek jönnek létre. 

Gyász

Ötéves a Viator

Lebegő

01

04

03

terül ki vagy gubózik össze, a pannonhalmi 
égbolt kegyelmére bízva bennünket. Az étterem 
belső tere ellensúlyozza az egymást váltó nász-
népek nyüzsgését, mely lágy vákuumként visel-
kedik. Az épületen körbefutó üvegbordázat 

ugyanis mindent megmutat a tájból, mégis vala-
melyest eltávolít attól. (…) A világörökségi 
panoráma elé így egy értő lencse kerül, melynek 
legnagyobb erénye visszafogottságában rejlik.” 
(Mihály Kamilla, 2010/06)

megkapta. A GPA honorálásában figyelemre 
méltó, hogy a stúdió legszebb munkái között 
kiemelt szerepet játszanak az energiahaté-
konyságra fókuszáló ipari épületek, illetve az 
infrastruktúra-fejlesztések. Nem látványos 
műfajok ezek, de a végeredmény felől tekint-
ve ezek a házak az ipari esztétikum új dimen-
zióit nyitják meg.

Díj

02
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Egy angyal Pradát visEl
Fondazione Prada, Milánó

Talán túlságosan is töményre, koncentráltra sikeredett két nap után,  

kissé kótyagos fejjel indultunk el a neten kikeresett cím felé,  

a milánói LARGO ISARCO 2-es szám alá.

Szöveg
Építész

Fotó

Martinkó József

reM koolhaas, Chris van DuiJn

BuJnovszky taMás

Ott jártunkkor mindössze két hete, 
egy városi vasúti csomópont mel-
lett nyitotta meg kapuit a Fonda-
zione Prada galéria. az időzítés ter-

mészetesen nem véletlen, hiszen a városban 
világkiállítás zajlik október végéig, vagyis 
milliószám özönlik a vendég az észak-itáliai met-

ropoliszba. Így annak ellenére is érdemes volt  
a kortárs művészeti központot átadni, hogy  
a mostani ütem tulajdonképpen csak a kiállítási 
terület kb. kétharmada. noha jól dokumentált  
a Prada divatház és rem Koolhaas holland sztár-
építész, valamint a svájci Herzog & deMeuron 
iroda közti évtizedes együttműködés, az ember 

mégis valami dekadensen túlcsordultra számí-
tott, hiszen a Prada cég 1913-óta Milánóban van 
otthon, ez az abszolút hazai pálya.  

Kezdjük ott, hogy ebédidőben szálltunk le  
a földalattiról a lodi megállóban azzal a szoron-
gásos érzéssel, hogy valószínűleg a fél Porta 
romana csomópontot meg kell majd kerülnünk 

Tükörfelület a mozi-nagyelőadó homlokzatán

Aluhab-panel, cellás polikarbonát, aranyozás, szürke festés felületei találkoznak az épületcsoport különféle szegleteiben
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ahhoz, hogy célba érjünk, ami az Expón töltött 
napok megpróbáltatásai után rettenetes kihívás-
nak tűnt. Éppen félúton lehettünk, amikor a via 
Brembo egyik utcára nyitott üzletablakában hur-
kás, tetovált alkar, szőrös, atlétatrikós hát kért 
figyelmet. Helyben vagyunk, gondoltuk. Ebédidő 
van. a szőrös hát ugyanis egy barátságosan lepat-
tant, koszos-lambériás kocsma-étterem enteriőr-
jét, az Osteria tajoli belterét takarta. a pohár bor-
ral, kávéval, elő- és főétellel tíz euróba kerülő 
menü, amit egy hajpántos, verejtékben úszó 
giorgio Chiellini szolgált fel, mintegy beavatás-
ként hatott: kellően proli a vendégkör ahhoz, hogy 
erre járva a Prada-kurátorok még jó ideig az 
„avanti o popolo, alla riscossa”-t dúdolgassák. 

Koolhaas ezért ideális alkotótárs. nagy for-
mátumú, ugyanakkor hollandként szigorú,  
rigorózus, intellektuális, aki soha nem dőlne be 
holmi pompőz lihegésnek. Feszes és tiszta gon-
dolkodású, akitől távol áll a hatásvadászat még 
akkor is, ha Pekingben már majdnem elveszí-
tette a fonalat. itt Milánóban azonban testhez-
álló volt a feladat ahhoz, hogy a legjobb formá-
ban lévő OMa mutassa be magát. a luxuscég 
alapítványának vezetői közül Miuccia Prada  
és Patrizio Bertelli kitűnő helyszínnel és prog-
rammal támogatták mindezt. a városközpont-
tól délre található, kissé jellegtelen százéves 
szeszfőzdetelepének múzeumi átalakítása kap-
csán arra kérték az alkotókat, hogy szakítsanak  
a „fehér cipős doboz”-múzeum képzetével, és egy 
olyan változatos „múzeumi tájat” hozzanak létre, 

Az új és régi épületrészek pontosan elkülöníthetőek még akkor is, ha új szerkezettel kellett erősíteni a régit

A nagy kiállítótér földszinti belső tere. Fölül aluhab-burkolat, alul réteges mintázatú  márvány



14 15Különféle minőségű anyagok párbeszéde A Cisterna nevű kiállítótérben a Trittico részeként Damien Hirst Lost Love (2000) című munkája
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ta lesz a legemlékezetesebb. Ennek az épület-
résznek a két emeletén jelenleg a serial Classic 
kiállítás  látható, amit  salvatore settis  és  anna 
anguissola kurált , és  ami az antikvitás  és  rene-
szánsz szobrászat másolat-másolás kultuszával 
foglalkozik. Habosított fémet, konkrétan habo-
sított alumíniumot mintegy tíz éve fogtam elő-
ször a kezemben, mert a miskolci műszaki egye-
tem dolgozott a technológián. Így száz meg  száz 
négyzetméteren, burkolatként felhasználva úgy,  
hogy márványpadlóval találkozik, még nagyobb 
élmény volt. a fémhab rendkívüli tulajdonsá-
ga, hogy az apró buborékok szövedékében nincs 
egymásra hasonlító egyetlen négyzetcentimé-

ter sem. ráadásul a viszonylag egyöntetű fel-
színhez közelebb-közelebb lépve bomlik csak 
ezer részletre, ezer kis „mikro-barlangra” a felü-
let. Mint egy fraktál, úgy szippantja az embert 
be a látvány, míg ha újra távolodunk tőle, akkor 
a részletek kisimulnak, a kép összeáll.

annyira erős az élmény, hogy tulajdonkép-
pen a Wes anderson rendezősztár által beren-
dezett Bar luce kissé csalódás is, ugyanakkor 
ismerve a Fondazione Prada filmtörténeti prog-
ramsorozatát, teljességgel indokolt a díszlet 
megjelenítése. Egyet bizton állíthatok: a máso-
dik ütem, vagyis a kiállítási torony átadása után 
biztosan újra eljövünk ide, a vágányokon túlra.

amiben rendkívül sokféle kiállítói szituáció adó-
dik. Bővítsék ki azt a múzeumi téri tipológiát, 
amiben a többi kortárs kiállítóhely mozog. 

végül az udvarok átnyitása és keretező, régi 
épületek feltárása, helyreállítása után három 
nagyobb beépítés valósul majd meg, amiből az 
időszaki kiállítások fénnyel átjárt, üveg-függöny-
falas épülete, egy tükörburkolatú előadóterem-
mozi már megnyílt, míg a kilencemeletes kiállí-
tótornyon még gőzerővel dolgoznak. a három 
nagyobb egységet keretezi és egészíti ki minden 
régi épületszárny, ami a múzeumi funkcióhoz 
megkívántatik, legyen az a pinceszinten, vagy az 
aranyfüsttel színezett tornyocskában. régi és új 
kapcsolatai mindenütt világosak, könnyen olvas-
hatóak, ahova új szerkezetet kellett építeni, ott  
a szerkezet indusztriális megjelenésű fémoszlop, 
fémgerenda. régi és új sajátos egyensúlya érez-
hető minden szegleten. Koolhaas ezt az egyen-
súlyt a rendkívül kisszámú, ugyanakkor lenyű-
göző síkokat, textúrákat produkáló burkolattal 
és némi festéssel hozta létre. az összetartozó for-
mák egyneműsödtek, egyszerűsödtek és kapcso-
latot teremtettek a szomszéd épületelemmel. 

nyilván mindenki számára az időszaki kiál-
lítás pavilonjának külső-belső fémhab burkola-

Was Anderson filmrendező tervezte Bar Luce elnevezésű kávézó, fagylaltozó, szendvicsezőt

A szeszgyár egyik megmaradt tornyát aranyozás teszi szoborszerűvé   

A fémhab-burkolat különféle távolságokból, nagyon különböző látványt nyújt
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Szekvenciák 
Interjú Juha Leiviskä finn építésszel

Juha Leiviskä világhírű finn építészt  

a MOME díszdoktorává avatta 2o15. áprilisában.  

Ez alkalommal Budapestre látogatott és előadást tartott az egyetemen,  

ekkor készült az interjú a 79 éves mesterrel.

Uhl Gabriella: Készülve az interjúra, megragadott egy mondata: 
„Az építészet közelebb van a zenéhez, mint a művészethez.” Kifejtené 
ezt a gondolatát bővebben?
Juha Leiviskä: Amikor Stockholmban tartottam előadást, akkor azt 
találtam mondani, hogy az építészet egyáltalán nem része a vizuális 
művészetnek. Ha ezt végiggondolom újra, akkor már nem egészen így 
gondolom, de hogy visszatérjek a kérdés zenére vonatkozó részére is, 
azt kell mondanom, hogy ahogy az építészetet és a zenét érzékeljük, 
befogadjuk, az a folyamat nagyon hasonló egymáshoz.  És ehhez 
képest a képzőművészetet másként észleljük. Ahogy egyik helyről  
a másikra eljutunk, ahogy a térben bolyongunk, ugyanúgy jutunk el  
a zenében is az egyik hangtól a másikig, egyik hangulatból a másikba. 
A zenei kapcsolatok nagyon közel állnak azokhoz a térbeli kapcsola-
tokhoz, amit az építészet megteremt. Az épület nem egyszerűen egy 
vizuális tárgy, hanem jóval több annál.

Építészi módszerét gyakorta össze is hasonlították a zenei komponálás-
sal, elsősorban az ismétlést és a variációkat, mint szerkesztési elvet emel-
ve ki. Mit gondol kreativitásának eredete zenei, vagy inkább intellek-
tuális, esetleg matematikai alapokon nyugszik?
Mint részben említettem már, a muzsikának és az építészetnek 
az idő és a mozgás az alapja, mindkettőt folyamatként érzékel-
jük, szekvenciaként, szekvenciánként. Minden térrész hatást 
gyakorol az előző és az utána következő elemre. Átmenet, 
kapcsolat, hangnemváltás (moduláció), a környezettel való 
együttműködés elengedhetetlen tényezők. A térben és az időben 
megnyilvánuló folyamatosságot ugyanúgy fent kell tartani, mint 
a történelem és a hagyomány továbbélését. De hogy a kérdésére 
konkrétan válaszoljak, a művészet minden formája független, 
mindegyiknek megvan a maga kiindulási pontja, az enyém 
mindenképpen építészeti.

Még maradjunk a muzsikánál. Kik a kedvenc zeneszerzői?  Kikre 
gondol először, ha a zene és az építészet közötti szoros kapcsolatot 
szeretné jellemezni?
Ha az előbb említett mozgássorból, szekvencia-gondolatból indulok 
ki, akkor Schubertet emelném ki, mint aki legjobban érzékelteti a 
zenei és építészeti építkezés közötti szoros kapcsolódást. De szere-
tem Bachot és Mozartot, Haydnt is. Vagy a kortárs finn - elsősorban 
operaszerző - Kaija Saariaho is nagyon közel áll hozzám.

Nemcsak a barokk zene áll önhöz közel, hanem 
a barokk stílus és építészet is.
A kései barokk stílus (nevezik rokokónak is) nagy hatással volt  
rám. Úgy gondolom, hogy a 18. század a kiindulópontja az európai 
modernizmusnak és a skandinávnak is, amelyből táplálkozik  
a munkásságom. Nem a nagyléptékű alkotásai, hanem azok az 
intim terek, amelyeket vidéken, a falusi, kisvárosi környezetben 
megteremtett. Ezek a mesterdarabok, sokkal érzékenyebbek és 
erőteljesebbek, mint azok az ismert épületei, amelyek Párizsban 
vagy Rómában ebben a stílusban készültek. Elsősorban a belső 
tereire gondolok ezeknek az épületeknek, amelyek a fényből, 
fénytől inspirálódnak. Olyan csodálatos reflexiókat tudtak megal-
kotni, amely mindig elbűvöl. A fény az az eszköz, mondhatjuk 
„zeneszerszám”, amellyel ezek a vidéki templomokat építő meste-
rek csodálatosan tudtak játszani. 

A fény rendkívül fontos szerepet játszik a munkásságában, nem vélet-
lenül a „fény mesterének” is nevezik, miért?
A fény, elsősorban a nappali világosság, a legfontosabb anyaga az 
építészetnek: fény és árnyék nélkül nincs architektúra. A fény eszköz 
a kezemben, például fényhatásokkal el lehet érni, meg lehet mutatni, 
hogy éppen most egy szakrális helyre lép be az ember. Szóval a fény 
egyszerre eszközöm a munkámban, és a szenvedélyem is. A fény 
utáni vágyódásom a fény hiányából is fakad, hiszen hazámban, 
Finnországban kevés a fény, az őszi és téli hónapok nagyon sötétek, 
ezért is kell kihasználni és irányítani a fényt, hogy a kevésből a 
legtöbbet kihozzuk, kihasználjuk. Ehhez használom a visszaverődé-
seket és a tükröződéseket, amely effekteket elsősorban a rokokó 
vidéki templomokban tanultam meg.

A fény-szenvedélye miatt kezdett lámpákat tervezni?
Nem, nem ezért. Praktikus oka volt. Amikor a régi fatemplomokat 
restauráltam, kevés használható lámpát találtam, ezért foglalkoztam 
a tervezésükkel. S utána kezdtem el a többi általam tervezett épüle-
tekbe is saját lámpákat kigondolni.

Hogyan viszonyul építészete a finn tájhoz, tradícióhoz, a gyökerekhez?
Az építészetnek a környezetből kell kinőnie és szilárd alapokon kell 
állnia, ragaszkodva gyökereihez. Bár a finn történelmet és magát 
Finnországot fiatal képződménynek tartják és kissé szegényesnek, 
sem nem fiatal, sem nem szegényes. Az eredeti, elbűvölő épített 
környezetet és kulturtájat már lerombolták Finnországban is, s csak 
darabjaiban látható, illetve múzeumokban található meg. A fatemplo-
mok eltűntek, s helyettük pszeudo-gótikus téglatemplomokat emeltek. 
Már csak emlékezetünkben őrizzük az eredeti tájat, és ebből inspirá-
lódunk. Ebből a tradícióból a legfontosabb számomra az emberi 
mérték, lépték. Képtelen lennék például felhőkarcolókat tervezni.  

Fotó: Juhász Ákos

Rajz a helsinki német nagykövetséghez, 1986-1993
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Szülőföldem környezete nagyon meghatározta munkásságomat.  
A régi tradicionális építészet az egész világon lépték kérdése, és az, 
hogy hogyan viszonyul a tájhoz, nem elmerül benne, hanem aktív 
dialógust folytat a közvetlen környezettel, ez talán a legfontosabb, 
amit megtanít a hagyomány számunkra, és máig ez inspirálja az 
építészetet. Ha külföldre látogattam, ami ritkán történt, nem 
elsősorban a kortárs építészetet tanulmányoztam, erre nem volt 
időm, hanem a régi miliőt, épületeket, enteriőröket kerestem, és 
egész munkásságomat meghatározták és inspirálták ezek a történe-
ti hagyományból származó ritka élmények. Ezért mondhatom - mie-
lőtt megkérdezné, - hogy a kedvenc építészem Dominikus Zimmer-
mann, 18. századi német építész (bár kevesen ismerik szűkebb 
hazájában, Bajorországban), noha közvetlenül a skandináv építészeti hagyományban állok. Néhány sztárépítész úgy gondolja, hogy 

szakítani kell a tradícióval, s csak így lehet teljesen újat alkotni. Én 
viszont úgy vélem, hogy a továbblépéshez, és fejlődéshez elenged-
hetetlen a szoros és erős kapcsolat a múlttal.

A fény nemcsak megvilágosít, hanem átláthatóvá is tesz dolgokat. Érvé-
nyesült-e ez a gondolat például a Svéd társadalomtudományi fakultás 

(Swedish School for SocialSciences, Helsinki University – UG.) épületé-
nek tervezésekor?
Talán igen. Mindenesetre arra törekedtem, hogy a tér átlátható legyen, 
és mindenhonnan a központi közösségi térre lehessen látni, és az 
iskolaépület egésze is átlátható legyen. A tantermek is üvegfalat 
kaptak, de természetesen az elszeparálódás is megoldható, hogy ne 
zavarja az elmélyült munkát. De a tudománynak elsősorban a 

Egy Kajaaniba tervezett galéria alaprajza, 1986

Egy Kajaaniba tervezett galéria metszetrajza, fényirányokkal, 1986

 Skicc a Kajaaniba tervezett galériához A Kajaaniba tervezett galéria makettje 

Metszetrajz az oului Szent Tamás templomhoz, 1971-75
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világosságon kell alapulnia, s ezt is ki akartam fejteni a térszerkezet-
tel. Ezenkívül, egyfajta folyamatos kommunikáció kialakítása volt  
a célom, amely szintén sajátja a társadalomtudománynak. 

A diákok szerették, szeretik ezt a megoldást?
Azt hiszem igen. Könnyen értelmezhető a tér vizuálisan, és könnyen 
egymásra találnak az épületben az emberek.

Elsősorban templomépítészetéről ismert. Legtöbbet idézet temploma, a 
Myyrmäki, Vantaaban (1984). Hogyan alakult ez?

A legtöbb templomot megrendelésre terveztem, illetve pályázaton 
nyertem. Nem kötődtem a szakrális terekhez, inkább az inspirált, 
hogy olyan helyet teremtsek, ahol az emberek jól érzik magukat, 
boldogok, mosolyognak. Nem mondanám magam vallásos ember-
nek, nem vagyok hívő a szó szoros értelmében, de azonnal megér-
zem a helyek különleges sugárzását. Ez talán a legjobban a Betlehembe 
tervezett házban nyilvánult meg (Dar al-Kalima Academy, kulturális 
központ, Betlehem 1998-2003 - UG.). Az első pillanattól kezdve 
muszlim részről is erős szimpátiát éreztem a munkám iránt, ami 
nem volt egyszerű az adott politikai viszonyok között.

Érdekes, hogy ezt mondja, mivel a finn környezet és a betlehemi igen 
távol van egymástól.
Valóban, de közel van ahhoz a falusi mediterrán környezethez, 
amelyet tanulmányoztam, s amely közel áll hozzám: a szűk utcák, a 
kicsiny terek, amely nagyon emberi léptékű.

Mi a munkamódszere? Hogyan kezd neki a tervezésnek?
Először mindig ellátogatok a helyszínre, térképeket bújok, fotókat 
készítek. Tanulmányozom a legjobb elhelyezkedést az épületnek, és 
természetesen a megfelelő léptékű házon gondolkozom… A szobák 
„programja”, funkciója, kapcsolódásuk fontos. A vitruviusi elvek még 
élénken hatnak munkáimra.

A saját házát maga tervezte?
Egy régi bérházban lakom Helsinkiben, ahol még lift sincsen, ez jót 
tesz a kondíciómnak. Ez az irodám is egyben. Ma már nem nagyon 

akarnak ezen a környéken lakni, inkább a kertvárosokat részesítik 
előnyben. Van ezenkívül egy kis régi, az 1800-as évek közepéről való 
faházam, édesanyám szülőhelyén, egy tó partján.

Dolgozik mostanában valamilyen projekten?
Sajnos szembetegségem miatt a munka egyre nehezebb. Egyre 
inkább csak a periférikus dolgokat látom a retinámon keletkező 
vakfoltok miatt. Ezért az utóbbi időben már csak az építészeti gondo-
latokat, megoldásokat adom át a kollégáimnak, s ők készítik el  
a konkrét terveket. Ez csak transzformációja annak a munkamód-
szernek, amit az utóbbi időben kialakítottam, mivel mindig szabad 
kézzel rajzoltam, s az asszisztenseim tették át számítógépre.

(Köszönetet mondunk a MOME Építészeti Intézetének és vezetőjének, 
Juhász Ákosnak, hogy mindenben segítette az interjú elkészítését)

Dar al-Kalima  
Academy,  

kulturális központ  
terve Betlehemben  

(1999); fent:  
lámpatervek

Orgonaterv; Myyrmäki templom és parókia, Vantaa, 1980-84

Männistö templom, Kuopio (makett, metszet)

Városkép, háttérben a Männistö templom rajza 
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Kígyózó  
soroK
Mercato Metropolitano

Az Expo Milano 2015 hivatalos partnere a Mercato Metropolitano (MM),  

ennek témája a „fenntartható étel”. Az olasz szervező által  

felkért magyar tervezőcsapat, a numbernow (NNOW),  

kibővülve nemzetközi résztvevőkkel, a tematika  

mentén olyan ideiglenes teret tervezett, ami  

olcsó, gyorsan beszerezhető elemeket  

használva, modulárisan épült fel,  

könnyen átalakítható.

Építész
Fotó

LengyeL Márton

Bujnovszky taMás

Az MM-et szervező megrende-
lő 2014 december végén 
keresete meg a tervezőket, 
miután egy külföldi kiad-

ványban meglátta munkáikat. Megbeszélték  
a részleteket és Lengyel Mártonék hamarosan 
megnézték a helyszínt, amely Milánó délnyuga-
ti, Naviglio városrészében található. Beszédes 
nevű negyed (naviglio: hajó, hajóflotta), az otta-
ni mesterséges csatornák után keresztelték el, ma 
is forgalmas, életteli része a lombard városnak.  

Az ideiglenes használatra átvett terület közel 
14 ezer négyzetméteres (rajta 2000 négyzetmé-
ter alapterületű ipari épület), melyen 5 hó-
napon át üzemeltetett piacteret kellett létre- 
hozni, de a hosszú távú cél egy nemzetközi élel-
miszerbolt-hálózat kiépítése. 

Legnagyobb kihívást a tervezők számára  
a külső területek fedése jelentette, de ők tervez-
ték egyéb mellett az áruspavilonokat, a kerteket 
és bútorokat is. Mindezt gyorsan, de látványos 
megoldással, kis keretösszegből.

A fedéshez a szeglemezes fatartót választot-
ták, a fa, mint építőanyag jól ellensúlyozta  
a terület sivár, aszfaltozott, parkoló jellegét.  
A szerkezet két fő elemből: egy lábból és egy 
főtartóból áll. A főtartó zsanéros kapcsolattal ül 
fel a lábakra, az elemek csuklósan elfordulva 
sorolhatóak egymás után tetszőleges számban 
és irányban, követve ezzel a területi adottságo-
kat. A helyszínen négy „kígyót” helyeztek el, 
kijelölve az egyes területeket. Ezek alatt kaptak 

helyet a különböző árusítóegységek és egyéb 
funkciók. A fa főtartókon ül a fémszerkezet, 
ehhez vannak kifeszítve a fehér PVC-ponyvák, 
és a teljes szerkezetet egy előfeszített huzalrend-
szer teszi megfelelővé a szélterhek viselésére.  
A fedésrendszer legyártásáért, szállításáért és  
a helyszíni összeszerelésért egy magyar kivite-
lező cég felelt. Az árusítóegységeket műanyag 
zöldséges rekeszből tervezték – ezek a rendez-
vény után eladhatóak. Az expó zárása után a pi- 
ac (jórészt olasz kistermelők és helyi éttermek 
bemutatkozója) Londonba költözik tovább, majd 
várhatóan Tokióban is megnyitják.

Tervező: 
Lengyel Márton, numbernow

Statikus: 
kőszeghy ádám

Munkatársak:
vízkelety rita, varga noémi, andrea storgato, 

stefano vantaggiato, suzuki kazunari

Fedett terület: 
3000 m2

Tervezés és kivitelezés: 
2015

A fa főtartókon ül a fémszerkezet, amihez kifeszülnek a fehér PVC-ponyvák

A térben használt egyéb tárgyak is modulárisan építkező, olcsó elemekből készültek
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Kicsorbult  
sziporKáK

Hiába a nagy fogadkozások az évekig 
tartó előkészítés során, hiába az 
olasz kultúrában és mentalitásban 
gyökerező alapprogram, úgy tűnik 

mégsem sikerült olyan világkiállítást rendezni 
Milánóban, ami új globális perspektívát kínál. 
Noha nem építészeti kiállításról van természete-
sen szó, a rendezvény egésze, a nemzeti pavilo-
nok karakterei mégis őszinte összképet adnak 
annak az eszmecserének a korlátairól, ami boly-
gónk jövőjéről kellene, hogy vonatkozzon.    

sok mindent láthat a vásárlátogató Milánóban 
az október végéig tartó kiállításon, ám a kritiku-
sok szerint nem sikerült szerényebb, okosabb, józa-
nabb, racionálisabb keretek közé szorítani az 

A Foster + Partners iroda  
kapott megbízást 
az Egyesült Arab  
Emírségek pavilonjának 
megtervezésére

Az Expo  
Milano 2015-ön

Szöveg
Fotó

mARTINKÓ jÓZSEF

bUjNOVSZKY TAmÁS

Ausztria pavilonja.  
Több specialista  
együttműködését  
fogta össze 
az osztrák  
team.breathe.austria 

Az egyik leglátványosabb kereskedelmi pavilont a kínai Vanke cég megbízásából Daniel Libeskind tervezte. 

expót, mint amilyen kereteket a legutóbbi sangha-
ji világkiállítás kijelölt. Globális kérdések felveté-
se és megválaszolása helyett a nemzeti önrepre-
zentáció, turisztikai márkaépítés zajlik a belvá- 
rostól mintegy tizenhat kilométerre, az rHo  
mellett található 110 hektár méretű területen, ami-
nek fejlesztésére a közlekedési infrastruktúrával 
együtt 13 milliárd eurót költöttek el. (csak össze-
vetésképpen a hatalmas területű, 215 hektárnyi 
sevilla Expo 10 milliárd euróba került 1992-es ára-
kon, míg a sanghaji 42 milliárd euróba.) 

Az expók történetében talán először volt esély 
arra, hogy a sanghaji propagandisztikus stílus-
kavalkádot értelmes mederbe lehessen terelni. 
Az előkészítésbe nagyszerű koponyákat sikerült 

bevonni, ráadásul a Feeding the planet - Energy 
for life (jóllakatni a Földet - energia az élethez) 
kitűnő programnak tűnt ahhoz, hogy a klíma-
változástól, a GMo-n és energiahatékonyságon, 
biodiverzitáson, gasztronómián, tradíción, újí-
táson, gazdagságon, szegénységen át a vízgaz-
dálkodásig vagy talajerózióig, erdőkig, mező-
kig, élelmiszeriparig sok minden fontosról 
lehessen szó. Miután 2008-ban Milánó a párizsi 
székhelyű bureau of international Expositions 
(biE) döntése alapján elnyerte a rendezés jogát, 
nagyszerű kreatív csapat állt össze, olyan nevek-
ből, mint a radikális változást ösztönző és az 
első rendezési tervet jegyző stefano boeri  
építész (akit 2010-ben a rendezőség végül  
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eltávolított az előkészítő csapatból), a svájci 
Herzog & de Meuron iroda, a londoni olimpia 
építészeti és urbanisztikai programját jegyző 
ricky burdett, vagy „bölcsőtől bölcsőig” - evan-
gélista William McDonough és a barcelonai olim-
pia városépítészeti tervein dolgozó Joan busquets. 

Elképzelésük szerint ahelyett, hogy a 110 hek-
tárnyi alaplemezt 224 millió eurós költségen 
lebetonozták volna, hogy azon méregdrága pavi-
lonok épüljenek, ők egy mindenféle nemzeti hie-
rarchia nélküli, parcellafoltokat kijelölő, vízjár-
ta termőterületet képzeltek, aminek egy 
kilométer hosszúságú tengelyében egy közös 
asztal húzódik, ahova a különféle népek hord-
hatják terményeiket, vendégül látva a látogató-
kat. törpeplázák, giccsstruktúrák helyett  
a közösség erejét, jobbító szándékát képzelték 
modellezni, aminek alapmintázata az „utolsó 
vacsora” vagy a „valami vége, valami kezdete” 
dramaturgiájához állt volna közel.

Ebből végül szinte semmi nem valósult meg. Hat-
vanmilliót költöttek rá, majd félbe maradt a Vie 
d’Acqua, Herzogék végül a kiállítási terület egyik 
végén megvalósult, carlo petrini-féle slow Food 
mozgalomnak építettek helyszínt, ugyanakkor rep-
kedtek a milliók a pavilonokra, vagyis lényegében 
nem történt semmi. ráadásul 2020-ban Dubajban 
lesz a következő expó, ami a racionalitás terén kevés 
jóval kecsegtet. Matteo Gatto design igazgató végül 
szinte mindenben engedett, így az idei expón 

Észtország pavilonja, tervezője a Kadarik Tüür Arhitektid

Kínai pavilon, tervezője: Yichen Lu (Tsinghua University + Studio Link-Arc)

A lengyel pavilon,  
amit a  studio 2PM tervezett  
(Piotr Musialowski, Michal Adamczyk,  
Stanisław Ignaciuk, Michal Lenczewski)

Fosterék például 60 millió eurót költhettek az Egye-
sült Arab Emirátusok pavilonjára, de a kínai,  
a német pavilon is gigantikussá nőtt.    

Végezetül: noha a rendezés oroszlánrészét 
magára vállaló Arexpo csillagászati, 160 € 
négyzetméter áron vette meg a területet a 

tulajdonosaitól, miközben a mezőgazdasági 
földterületek értéke átlagban € 8-12/m2, távol-
ról sem világos, hogy egyetemi - tudományos 
központként, stadion (!) helyszíneként törté-
nik-e az ingatlan utóhasznosítása. sevilla, 
Hannover ezen a területen sem mutathat pél-

A Koreai Köztársaság pavilonja  
az egyik legszebb  
és legösszetettebb épület az expón. 

dát, mert ott az expóterület az enyészeté lett. 
Mindazonáltal, akiket érdekelnek a kortárs 
(fa) építészet jelen, szerkezeti innovációi, az 
installáció és látványtervezés, továbbá bírja  
a vurstlit, egy-két napot mindenképpen tölt-
sön el Milánóban, az Expón.                   
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Az Egyesült Királyság  
pavilonja, vezető tervezö:  
Wolfgang Buttress

A magyar pavilon

Olasz központi pavilon 
tervezői csapat: Nemesi & Partners Srl,  
Michele Molè, Susanna Tradati,  
Architectural Team, A. Miele coordinator,  
A. Belilli, C. Cortese, D. Durante,  
E. Falchetti, A. Franceschini,  
D. Giambelli, A. Giannone,  
P. Greco, M. Meloni, F. Rebolini, G. Zaccaria 

Francia pavilon  
a Studio X-TU  

(Anouk Legendre,  
Nicolas Desmazière)  

tervezőitől

A Vatikán pavilonja, tervező:  
QuattroAssociati 

Csehország, tervezők:  
Chybik + Kristof Associated Architects

Holland pavilon
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Szlovénia pavilonja az
Arhitektura SoNo tervezőitől

Izrael pavilonja, tervezője: Knafo Klimor Architects

Román pavilon, tervező: SC Artline SRL és SC Adest Architecture SRL

A brazil Studio Arthur Casas  
és a Atelier Marko Brajovic tervezte
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A chilei pavilon  
Cristián Undurraga  
építésztől

A vietnámi pavilon  
Vo Trong Nghia Architects tervei alapján

Török pavilon, tervező: Genius Loci Architettura

A japán pavilon, építész:  
Atsushi Kitagawara Architects

Litván pavilon, tervező: UAB „JAS”  
(Virginijus Juozaitis, Ugnius Rauktys, Mantas Čekaitis,   

Edita Bružikaitė, Mindaugas Bučas, Vaida Iziumova)
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Fény járta test
Családi ház Kovács Péter építész  
és munkatársai tervei alapján

Az építészet egyik megfejthetetlen misztériuma  

a téri dimenzióhoz kötődik. Prózaibban szólva, a jó építész képes megfelelő  

válaszokat adni, képes megfelelő színvonalon kézben tartani a túlzónak ható  

téri programokat, a méretből fakadó túlzásokat is.  

Debrecenben nemrégiben elkészült egy ház, ami ebbe az építészeti misztériumba vezet 

be minket, a megértés és megoldás fokozataiban.

Szöveg
Építész

Fotó

Martinkó József

kovács Péter DLa

BuJnovszky taMás

Debrecen északnyugati határán,  
a Köntöskertnek nevezett, szaka-
dozott telekosztású, zömében jel-
legtelen, csúnyácska családi 

házas hosszú utcájában épült fel egy ház. 
Vezető tervezője ugyanaz az építész, akinek 
debreceni stúdióját nemrégiben az elragad-
tatás hangján mutattunk be az OCtOGOn 
2014/7. számában. Lenyűgözött minket  
a helyszín értő analízisén nyugvó magabiz-
tos, autonóm teremtő erő, ami az épület for-

málása során egy megkapó poétikai rend-
szerré állt össze. Ott az építész tulajdon- 
képpen a maga szabta keretek között, magá-
nak tervezve, teljes mérnöki repertoárját fel-
vonultatva bontakozhatott ki.

Más a kiindulási pontja ennek az előbbivel 
szinte párhuzamosan épülő családi háznak. Itt 
a megrendelő szabta program 750 négyzetmé-
terre vonatkozott, ami több kérdést is felvet, 
ugyanakkor az új épület szerkesztése csak e felől 
a volumen felől érthető meg pontosan. napja-

ink városi embere számára a tér nagysága, úgy-
mond a tér luxusa,varázsos erővel bír. Ugyan-
akkor egy kortárs családi ház esetében az 
intimitás, a személyesség elvesztésével járhat, 
könnyen egy kisebb középület, irodaház formá-
ját öltheti a nagyocska villa. ennél a léptéknél 
már pusztán a tető mérete torz összképet ered-
ményezhet, miközben az épület belső téri prob-
lémáival, ekkor még számot sem vetettünk.

Látogatásunk alkalmával az első benyomás, 
tapasztalat egyfajta megkomponált bevezetés-

Magas mellvéd takarja ki az utca felől az emeleti teraszt, ami emeleti lakószobákat köt össze. A képen látszik az átrium és mögötte a nappali részlete
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ként hatott. Lamellaként nyíló faelemekkel 
oldott, zárt látványú, fehér fal síkok fogadtak, 
amik rétegről rétegre tárultak fel. Különféle 
magassági viszonyaikkal ezek a síkok fino-
man vezették át a látogatót a kerítés vonalán, 
az előkerten, majd egy lenyűgöző, ugyancsak 
zárható nyitható átrium felé. a tagozatok ará-
nyai a ház téri dimenzióit így csak fokozato-
san, lépésről lépésre tárták fel. Valódi kiter-
jedés csak az épületet megkerülve, a medencés 

kert felől érezhető. Itt viszont az építész egy 
szinte kapuzattá formált teraszfedéssel őszin-
tén tárja a szemlélő elé azt a szerkesztést, ami-
nek eredményképpen a három fő tömegosz-
tásból a középső, ami „kiharapásában”  
a belső átrium létrejöhetett, a kert felé, a rész-
ben zárt oldalfalú terasszal fut ki. a terasz 
mögött két szintet átfogó üvegsávval teremt  
a ház belső világa  –  nagy belmagasságú nap-
palija  –  , kapcsolatot a kerttel.

az üvegmezőt látva tudatosul tulajdonkép-
pen, hogy körbejárva a házat szinte nem látunk 
ablakot. a ház síkjai, akár egy absztrakt fest-
mény esetében letisztult, feszes képletet mutat-
nak, elrejtik a bevilágítókat. a falmezők úgy 
takarják ki az ablakokat, hogy közben felülről  
a fényt az épület belső terébe terelik. tudatos 
döntés volt a lakók részéről, amit az építész is 
támogatott, hogy ez a ház, mintegy elfordulva  
a jellegtelen környezettől, befelé koncentrál. 

Északról zárt terasz-kihuzat a kerti medence felől Az a bizonyos könyvtárszoba. Fölül a kupola bevilágítója, jobbról az ártium bezárt falamellákkal 

Az épület déli homlokzata fatárolóval

Az északi homlokzaton látható az egyetlen hagyományos értelemben vehető ablak
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A felső szint galéria-közlekedője

Az egyik fürdőszoba. A PuraVida kollekció üde megjelenésének és letisztult vonalainak köszönhetően 
a Hansgrohe termékpaletta különleges tagja. A gyártás kettős, úgynevezett DualFinish eljárása 
lehetővé teszi, hogy a fehér és a króm felület közötti kontraszt elegáns harmóniában olvadjon össze Esti fények a nappaliban. A háttérben a kerti terasz felőli ablaksáv

A családi ház az utcai előkert felől, háttérben az átriumot határoló mozgatható elemek zárt állapotban
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némiképpen paradox módon ebből a jó érte-
lembe vett befelé fordulásból születik meg az  
a vágyott intimitás, amiből egy kortárs családi 
ház esetében az otthonosság fakad. a fentről 
betörő fény pulzálóvá teszi a különféle, egymás 
mellett lévő terek atmoszféráját és oldják  
a méretviszonyokból fakadó esetleges arányta-
lanságokat. Fénnyel átjárva, fénybe mártva  
a belső terek, a kétszintnyi nappali, az azt kere-

tező galéria közlekedő, a kisebb szobák szoros 
téri kapcsolatba kerülnek egymással.

átöblögeti, átmossa a kontúrokat, a határo-
kat és az arányokat a fény. Van még egy zseniá-
lis építészeti fogás, ami csak később tisztul le 
látogató fejében. a „tér fény játék” dramaturgi-
áját, a pulzáló terek kapcsolatát, méret és térvi-
szonyait, a határoló síkok szerepét egy „ház, a 
házban” modellezik Kovács Péterék. a könyv-

társzoba léptéke, kupolájának felülvilágítós áttö-
rése, polcrendszere, falmezői, illetve ablakos 
kapcsolata az átriumos belső kerttel mindent 
elmond kicsiben, amit a teljes program nagy-
ban valósít meg. Itt érünk a ház legbelső rétegé-
hez, a leglényegesebb dimenziójába. a tervezők 
itt szinte újramesélik a házat. rendkívül intel-
lektuális, újabb poétikai rendszert létrehozni 
képes, csodálatos megoldás ez. Gratulálunk!

Építész tervező: 
kovács Péter DLa

Építész munkatársak:
ferenczi ottó, Hajdú Barna, kazamér György

Belsőépítész tervezők:
frank György, tatár Balázs

Statikus tervező:
Dezső zsigmond, kocsis attila

Környezetrendezés: 
sándor tamás

Átadás éve:
2014

Bruttó alapterület:  
750 m2

Virágzó fácska a fényjárta átriumban

A ház homlokzata esti fényekben zárt lamellákkal 



AUTOMATIZÁLÁS  ELEKTRONIKAFÉNY  LEVEGŐ  BIZTONSÁG

Az egészre figyelünk.



A Therma cégcsoport a hazai és a romániai uszodatechnika piac meghatározó szereplője.  
A cégcsoport valamennyi tagja – a Therma Invest Kft., a Therma Poolsystem Kft., a Therma Keres-
kedelmi Kft., és a Therma Project Kft. - az uszodatechnikához kötődik. Tevékenységük a tervezés-
től a megvalósításon át az üzemeletetésig terjed. A Therma cégcsoport az elmúlt két évtizedben 
versenyképes szereplőjévé vált a hazai állami és magántőkéből finanszírozott valamint a határon 
túl megvalósított beruházásoknak. 

A Therma cégcsoport dinamikus növekedési politikájának részeként az utóbbi években a szál-
lodai ipari beruházások iránt is elkötelezetté vált. Romániában saját beruházásban több jelentős 
szállodaprojektet is megvalósított. A kor kihívásainak megfelelve, a „minőség kompromisszumok 
nélkül” elvet követve végezzük munkánkat. 

Fővállalkozói illetve generálkivitelezői formában egyaránt magas színvonalon építünk vala-
mint újítunk fel patinás egyedi úszó- és termálvizes medencéket, teljes uszodákat és strandokat 
valamint építünk a legmagasabb minőségi, műszaki, üzemeltetői követelményeknek megfelelő 
gyógyfürdőket, uszodákat, és wellnes központ

A Therma cégcsoporthoz műszakilag és esztétikailag egyaránt igényes beruházások kötődnek. 
A Therma név ma már egyet jelent a sikeres és elismert kivitelező fogalmával. A cégcsoport 
versenyképes szereplője a hazai kivitelezői piacnak legyen szó akár  önkormányzati, akár a pri-
vát szférából érkező megrendeléseknek. Vállalkozásunk a hazai mellett versenyképes szereplője  
a külföldi beruházói és kivitelezői piacnak is. Valamennyi létesítményünkről elmondható, hogy 
alkalmazkodik az egyedi igényekhez, eleget tesz a magas színvonalú műszaki és esztétikai elvá-
rásoknak, biztosítja az exkluzivitással járó egyediséget és különlegességet. 

A Therma cégcsoport valamenni tagja nagy hangsúlyt fekete a környezet védelmére, arra, 
hogy a jövő nemzedékeinek környezettudatos szemléletéhez maga is hozzájáruljon. Cégünk he-
lyes úton jár. Ezt mi sem bizonyítja jobban partnereink és vendégeik elégedettségénél, valamint 
a debreceni mediterrán élményfürdő valamint az egerszalóki élményfürdő uszodatechnológia 
gépészeti szerelési munkálataiért kapott Építőipari Mesterdíj.

Székhely:  
4029 Debrecen, Kígyó u. 19.
Therma Cégcsoport iroda címe:  
4029 Debrecen,  
Kazinczy u. 12. fsz. 4.
Tel: 52/503-920,  
Fax: 52/503-923
www.therma.hu
therma@therma.hu

KIhOznI a MaxIMUMOt

A JAF Holz hazánk egyik legnagyobb fakereskedése, amely megközelí-
tőleg 20.000 tételes árukészlettel rendelkezik. Könnyű volt megtalálni 
a családi házhoz a megfelelő anyagokat?
A viszonylagos könnyűséget az adta, hogy már volt kapcsolatunk az 
építésszel (Kovács Péter DLA – szerk.), így ismertük egymás elvárásait. 
Mivel cégünknél az értékesítésben, tanácsadásban dolgozó kollégák 
szinte kizárólag mérnökök, faipari szakemberek, így szakszerű és 
felkészült válaszokat tudunk adni a megrendelők, vásárlók kérdéseire. 

Ebben az esetben mi volt az az uralkodó anyag, amit leginkább hasz-
náltak? Mi volt a megrendelői igény?
A ház egyik fontos eleme az a homlokzati fafelület, amelyről jelen eset- 
ben beszélünk. Az eredeti elképzelés az volt, hogy vörösfenyőt haszná-
lunk, a konzultációk folyományaként azonban jobb megoldást találtunk. 
Egy speciális, okumé fából (nyugat-afrikai közepes méretű keményfa 
– szerk.) készült rétegelt lemez került fel végül a homlokzatra. Rendkívül  
jó tulajdonságokkal rendelkező anyagról beszélünk, aminél nem csupán 
a legfelső felületréteg készül ebből a fafajtából, hanem mindegyik.  
A standard táblaméret lehetővé teszi az egyszerű kezelhetőséget, 
emellett a könnyű fajsúly is segít ebben. Mivel kültéri felhasználásról 
beszélünk, a folyamatos időjárás-változás és nedvesség miatt kiemelen-
dő ezen rétegelt lemez magas dilatációtűrő-képessége is. Az általunk 
preferált Remmers felületkezelő anyagok ezt az időtálló tulajdonságot 
erősítették még tovább. Nem csupán a homlokzat esetében, hanem a 
terasz felületkezelésénél is ezzel az anyaggal dolgoztunk. De nem csak  
a kültérben tudtunk segítséget nyújtani, hanem a beltéri vasalati 
megoldásokra is tudtunk piacképes és felhasználóbarát válaszokat adni.  

A fA A LEgKLAssziKusAbb éPítőANyAgoK EgyiKE. A MoDERN tEchNoLógiáK viszoNt igyEKEzNEK Még iNKább  

KitERjEsztENi fELhAszNáLásáNAK LEhEtőségEit, újfAjtA fELüLEtEK LétREhozásávAL, és sPEciáLis fELDoLgozási 

MóDoK éPítőiPARbA töRtéNő bEvEzEtésévEL. Kovács PétER DEbREcENi csALáDi házA KAPcsáN bEszéLgEttüNK REitER 

zsoLttAL, A jAf hoLz KéPvisELEtébEN.

Miben nyújt többet, mást a JAF Holz a „klasszikus” fatelepekkel, faáru-
házakkal szemben?
Egyrészt van egy nagyon komoly, felkészült szakmai háttér, amely nem 
csupán az előállításban, hanem az esetleges felhasználási területek 
ismeretében is megmutatkozik. Egyfajta kapcsolatot képez vállalatunk 
a megrendelő, az építész és a kivitelező között azáltal, hogy már a 
tervezéstől kezdődően be tudunk kapcsolódni a munkafolyamatokba, 
így garantáltan magas minőséggel tud elkészülni az adott építészeti és 
belsőépítészeti terv. Ezek a kisebb léptékű családi házaktól kezdődően 
a nagyberuházásokig igazak. A termékpaletta is rendkívül sokrétű:  
a funderMax kompakt lemezek kiváló és tartós, időtálló felületet 
biztosítanak akár kültéren, akár beltérben, de kínálunk Purenit-lemezt 
is, amely kiváló megoldás a passzívházak szigeteléséhez. Rendkívül 
fontos kiemelni, hogy vállalatunk rendelkezésre tud állítani beépítési, 
használati, karbantartási útmutatókat, valamint építési termékek 
esetén teljesítmény nyilatkozatot (a jAf holz ungarn Kft.  Magyarorszá-
gon az elsők között vált jogosulttá teljesítmény nyilatkozat kiadására az 
építő fűrészáruhoz), így a megrendelőnek, építésznek, kivitelezőnek 
már nem kell ilyen téren intézkednie, hanem jobban fókuszálhat az 
épület megszületésének folyamatára. (x)

www.jafholz.hu



„KéseLés” a naPPaLIban
Otthonunk egyedi világítási megoldásai

az energiatakarékosság, rugal-
masság, a legújabb techno-
lógiák alkalmazása a pro-
fesszionális világítási meg- 

oldások nélkülözhetetlen jellemzői, de hogyan 
tehetik a különböző világítási ötletek saját 
lakókörnyezetünket egyedivé, számunkra iga-
zán otthonossá?

a világítási konzulens legfőbb feladata, hogy 
az építész és belsőépítész tervezők munkája által 
létrejött belső- és külső terek elemei a természe-
tes fény megszűnését követően is funkciót kap-
janak és hangulatot adjanak. Különféle megol-
dások használatával a megrendelő egyéniségéhez 
illeszkedő egyedi világítási környezet alakítha-
tó ki például a nappaliban, a hálószobában vagy 
más fontosnak ítélt helyiségekben. ennek egyik 
különleges lehetőségét adhatja a dísz- és műtár-
gyak célzott kiemelő megvilágítása, melyhez 
gyakran speciális ún. „keretező” vagy „késelő” 
optikai eszközzel ellátott lámpatesteket haszná-
lunk. Ilyen fajta professzionális világítási eszkö-
zök segítségével életre kelthetők a nappali falán 
elhelyezett festmények vagy éppen ráirányítha-
tó a figyelem a dolgozószoba bútorzatában helyet 
kapó dísztárgyakra. (x)

LDS Világítástechnikai,  
Mérnöki és Szolgáltató Kft. 
www.lds.hu Klimatizálás 

mesterfokon
Akár A+++ energiahatékonysággal

A Daikin új dimenziókat nyit az energiahatékonyság terén. 
Ideális hőmérsékletet, komfortos környezetet szeretne teremteni otthonában vagy 
irodájában, de mindezt a lehető legkisebb környezeti hatással? Mi, a Daikinnál szintén így 
gondolkodunk. Ezért fejlesztjük folyamatosan technológiánkat, amit egyaránt felhasználunk 
hőszivattyúinknál és stílusos beltéri egységeinknél is. Így biztosítjuk a legjobb teljesítményt 
a legalacsonyabb energiafogyasztással párosítva. A Daikin Emura, kifinomult, modern 
kialakításával, csak egyike azon légkondicionáló berendezéseinknek, amely akár A+++ 
energiahatékonyságra is képes. Ugye, hogy ideje másként gondolkodni?

Daikin. Világelső a légkondicionálásban.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Típus: FTXJ-L(S/W), Hűtőközeg: R-32, GWP: 675, Gyári töltet: 0,9 kg / 0,61 CO
2
 egyenérték. Az A+++ energiaosztály az FTXJ20/25L(S/W) + RXJ20/25L kombinációra vonatkozik hűtési üzemmódban.

www.daikin.hu
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Megőrzött Modernitás
Megújult a Málnai Béla tervezte Mende-villa

Egy értéket képviselő épület felújításának nemcsak a tervezése, de megvalósítása is 

komoly kihívást jelent. A feladat különlegességét fokozza, ha egy modern villáról van szó, 

és a korszerűsítés mellett a bővítés igénye is felmerül. Kovács Csaba munkatársaival oly 

módon nyúlt az épülethez, hogy az eredeti karakter megmaradt, sőt tovább erősödött.

Szöveg
Építész

Fotó

Garai Péter

Málnai Béla (1931); 

Kovács csaBa

BujnovszKy taMás

Az évek múlásának sajátos 
vetülete, hogy lassan az 
egész 20. századot törté-
nelmi távlatból szemléljük. 

Az építészet szempontjából rendkívül sokszínű 
és gazdag századelő után a két világháború 
közötti időszak, valamint az azt követő évtize-
dek is egyre inkább az örökségvédelem fókuszá-
ba kerülnek. Az intézményesített értékőrzés 
beavatkozására – legyen az állami vagy önkor-
mányzati szintű – sok esetben szükség van, 
hiszen például a modern mozgalomhoz kötődő, 
harmincas években született alkotások is kitar-
tóan közelítenek az évszázados jubileum felé. 

Közülük számos épület megőrizte eredeti arcu-
latát, az értéket képviselők egy része védelem-
ben részesült, jó néhányat pedig – különösen  
a lakóházak közül – a felismerhetetlenségig 
átalakítottak az elmúlt évtizedekben. ez utób-
bi csoportból született újjá egy kevésbé ismert 
modern villa a ii. kerületben.

Pasarét, törökvész és Vérhalom területe a két 
világháború között intenzíven kezdett beépül-
ni, döntően szabadon álló kisebb társasházak-
kal, a hegyoldalakon pedig exkluzív villákkal – 
a korszak kettősségét tükrözve, késői historizáló 
vagy modern felfogásban. részben ennek 
köszönhető, hogy a nemzetközi színvonalat elért 

Az eredeti karakter megmaradt, sőt tovább erősödött

új magyar építészet korabeli jeles alkotásai 
ebben a térségben csoportosulnak. A Lechner 
ödön és Lajta Béla tanítványaként, premodern 
alkotóként induló Málnai Béla (1878-1941) nevé-
hez is több lakóépület kötődik ezen a környé-
ken. Az egykori Biai úton – a mai orló utcában 
– található, Mende László bankár és felesége szá-
mára állandó lakóhelyként tervezett, 1931-ből 
származó ház mutatja legtisztábban az építész 
kortárs olasz törekvések iránti nyitottságát. 
Érdemes összehasonlítani a szomszédos, his-
torizáló jellegű épülettel, amely az előbbivel egy 
időben, 1931-32 között készült nádas Viktor és 
neje részére. Mindkét Málnai-házra egyaránt 
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A ház központi tere a nappali, amelyet könyvtárszobaként alakítottak ki A fürdőszobákat a kerámia és a kő hűvös eleganciája uralja A belső terek új, meghatározó eleme a markáns mintázatú diófaburkolat

Az épület eredeti térosztása nagyrészt megmaradt Az enteriőr letisztult vonalvezetésével illeszkedik a külső geometrikus megjelenéséhez Az eredeti funkcionális elrendezést könnyen összhangba lehetett hozni a jelenlegi igényekkel
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jellemző a tömbszerű formálás és az árkádíves 
teraszok alkalmazása, azonban az utóbbinál 
szembeszökő a korlátok és oszlopfők részlet- 
gazdag, historizmusban gyökerező kialakítása. 
tovább tágítva a kört, Málnai Béla további, ezen 
évekből származó villái is a késői neobarokk 
szellemében készültek, például a garas vagy  
a guyon richárd utcában – mindez jól mutatja 
a korszak egymás mellett élő és ható, több épí-
tész életében keveredő áramlatait.

Az orló utcában álló Mende-villa a világhábo-
rú utáni évtizedekben sátortetőt, ívelt korlátokat 
és silány nyílászárókat kapott. A munkák meg-
kezdése előtt évekig üresen állt, több beázás kelet-
kezett. ebből a lehangoló állapotból indult el  
a közös gondolkodás, amelynek során a megren-
delő fokozatosan azonosulni tudott az eredeti 
szellemiséget megőrző-visszaállító tervezői alap-
állással. A közelmúltban lezajlott felújítás erénye, 
hogy az épület eredeti, letisztult karaktere felfris-
sült, sőt – alig észrevehetően – új elemekkel gaz-

Az épület eredeti tervezője: 
Málnai Béla (1931)

Építész, belsőépítész vezető tervező:
Kovács csaba (nart építész Műterem Kft.)

Építész munkatársak:
Molnárka Gergely, Bartha istván, Gyuris eszter

Belsőépítész munkatársak:
Gyuris eszter, Debreczeni Péter, vitáris lászló

Kerttervező:
neumann zsuzsanna

Tervezés: 
2011-2013

Kivitelezés:
2012-2015

Szintterület (bruttó): 
811 m2

A nyílászárók legtöbbjét háromrétegű üvegezésű szerkezetre cserélték

Megújult a vízszintes osztású üvegfallal határolt télikert is

dagodott, amelyek kiegészítik, erősítik a modern 
arculatot. A lejtős domboldalban elhelyezkedő 
ház közel szimmetrikus alaprajzához eredetileg 
aszimmetrikus formálás társult: az északnyuga-
ti oldalon nyíló bejárat és lépcsőház kubusa túl-
nyúlt az emeletes, lapostetős főtömegen, kijára-
tot biztosítva a tetőteraszra, délkeleten pedig az 
üvegfalú télikert türemkedett ki. A felújítás során 
a hátsó homlokzat emeleti terasza beépült, az ere-
detileg csupán lépcsőnek és cselédszobának 
helyet adó tetőszinti felépítmény szimmetrikus-
sá egészült ki; az északi oldalon lehetőség nyílt 
egy védett, intim erkély létrehozására, amely egy 
önálló lakosztályhoz csatlakozik. A korszakban 
kedvelt fekete-fehér párosításra utalva, a homlok-
zatokon antracit színezés jelzi a bővítéseket, ame-
lyek az utca felől alig észrevehetőek. Meghatáro-
zó elem a középtengelyben elhelyezett, filigrán 
pilléreken nyugvó, árkádíves vasbeton erkély, 
amelynek sajátos ízt ad a földszinten az alátá-
masztásoktól eltartott, mészkőből újraépített 

tömör mellvéd. Az elhasználódott műkő lépcsők 
és lábazatok kőből épültek újjá, így a ház megje-
lenése egységesebbé vált. Megújult a vízszintes 
osztású üvegfallal határolt télikert is, amely a nap-
palihoz kapcsolódó, pihenő funkciót kapott; az 
eredetileg virágablakként kialakított szerkezet 
korszerű függönyfalra emlékeztető, egyedi konst-
rukcióként született újjá. A villa reneszánsz palo-
tákat idéző hangulatának fontos kellékei voltak 
a hálószobák zsalugáterei, ezeket a tervezők tol-
ható formában fogalmazták újra. A nyílászárók 
közül két eredeti, kapcsolt gerébtokos ablak 
maradt meg az étkezőben, a többit háromrétegű 
üvegezésű szerkezetre cserélték. ezek a finom 
módosítások kielégítik egy energiahatékony csa-
ládi házzal kapcsolatos elvárásokat, ugyanakkor 
a jellegzetes elemek visszaállítása, kortárs áthan-
golása révén őrzik a régi szellemiségét is. 

Az épület térosztása nagyrészt megmaradt; az 
alagsor a hátsókert felé, a terepszint alatt bővült, 
padlószintje egységessé vált. Az eredeti koncepció 
időtállóságát mutatja, hogy a Málnai-féle funkcio-
nális elrendezést könnyen összhangba lehetett hoz-
ni a jelenlegi megbízói igényekkel. A földszinti elő-
térből néhány lépcsőfok eltolással nyílik  
a ház központi tere, a teraszkapcsolatos nappali, 
amelyet könyvtárszobaként alakítottak ki. A belső 
terek új, meghatározó eleme a markáns mintázatú, 
európaidió-faburkolat, amely a falakon, a beépített 
bútorokon, a lépcsőkön, a térelválasztókon egyaránt 
megjelenik; áttételesen az építés korára utal, ugyan-
is sok más korabeli házban fellelhető, kedvelt anyag 
volt. A fürdőszobákat a kerámia és a kő hűvös ele-
ganciája uralja, néhol jelzésszerűen feltűnik a lakó-
terek faburkolata. Az enteriőr egyszerű, letisztult 
vonalvezetésével illeszkedik a külső geometrikus 
megjelenéséhez. A felújítás high-tech oldalát a hőszi-
getelt épületburokhoz társuló hőszivattyús, ala-
csony hőmérsékletű mennyezetfűtés képviseli.

Újjászületett, kitisztult a kert, teret adva az 
épület feltárulásához, amelynek eredeti karakte-
rét sikerült úgy megőrizni, hogy a ház közben 
kortárs elemekkel is gazdagodott, amelyek a meg-
lévővel harmonikus egységet alkotnak. A Men-
de-villa felújítása ilyen értelemben túlmutat 
önmagán, példát adva az egészséges kompromisz-
szumokon alapuló, értékőrző megújulásra.
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GENERÁLKIVITELEZŐ VIÉPSZERK KFT.

VIÉPSZERK KFT.,  BUDAPEST II. ADY ENDRE U. 19., TELEFON 20/2917590. E-MAIL VIEPSZERK@GMAIL.cOM

cSALÁDI HÁZAK, VILLÁK ÉPÍTÉSE

SZERKEZETÉPÍTÉS

MŰEMLÉKI HOMLOKZATOK

GÉPI VAKOLÁS

GENERÁLKIVITELEZŐ VIÉPSZERK KFT.

LAKÓÉPÜLETEK GENERÁLKIVITELEZÉSE
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Dual Glass Kft.
2243 Kóka, Nagykátai út 133.

info@dualglass.hu
www.dualglass.hu

70/398-4845

Edzett üvegfalak, 
keret nélküli nyíló 
és tolóajtók, 
egyedi méretű 
zuhanykabinok, 
üvegkorlátok és járható
üvegfelületek

Egyedi zuhanykabinok: 
Mala Garden, Regency, Atlantisz, 
Aurora, La Riva, Liszkay Pincészet

Tárolók, vitrinek: 
Jurisics vár, Aquincum Múzeum, 
Szántó Kovács János Múzeum 

Üvegportálok: 
Vodafone, Dockyard, Játék-Vár
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Égre nÉző
Pauler-ház 
a Krisztinavárosban

Belbudán, a Vérmező és a Horváth-kert közötti,  

sűrűn beépített tömbben,  

néhány méternyire a Krisztina körút és az Attila út forgalmas 

sávjától a Pauler utca kínál egyedüli csendes, nyugodt menedéket. 

Zárt beépítése, öt-hatemeletes lakóházainak sora  

olyan ritmust diktál, amit ezen a viszonylag rövid szakaszon  

nem szerencsés megtörni.

Szöveg
Építész

Fotó

Götz EsztEr

Kajdócsi jEnő

BujnovszKy tamás

Újragondolni, árnyalni, sőt merész 
építészeti gesztussal gazdagítani 
azonban az utca egyetlen  foghíj-
telkének beépítésével is sikerült.  

A nemrég elkészült Pauler-ház illik is, nem is  
a kiegyensúlyozott építészeti környezetbe, de 
mindenképpen feltűnést kelt. Ablakkiosztása és 
párkánymagassága igazodik a szomszédos háza-
kéhoz, de egyetlen dísze maga a felület: a hófe-
hér, nyílásokkal sűrűn átlyuggatott homlokzat, 
amely széles gesztussal befordul a kis előkertbe, 

majd ugyanilyen lendületesen visszakanyaro-
dik az utca vonalához. Az így kirajzolt ellipszis 
egy félig nyitott kürtőre emlékeztet, amelynek 
vertikális sodra nagyon erős, azonnal beszip-
pantja és a földszint fölötti hat, egyforma kiosz-
tású emelet magasságába, a hátraugratott utol-
só szint felé viszi a tekintetet. Az ív megidézi  
a Krisztina körúton még ma is álló klasszicista 
stílusú lakóépületek – ilyen az Országos Szín-
háztörténeti Intézetnek helyet adó Áldásy-
palota is – belső udvarát, de míg azoknál zárt, 

védett, a kapu mögé bújó teresedés, a Pauler-ház 
ezt az utca felé is megmutatja.

A beruházó OTP Ingatlan zrt. jó érzékkel 
talált rá Kajdócsi Jenő építészre, aki dinamikus 
tömegszervezéssel képes előnnyé alakítani  
a szűk terek adta kötöttségeket. Kajdócsi a kes-
keny telekszélességet a homlokzat nagyvonalú 
ívével toldotta meg, így szintenként három-
három nagyobb méretű, világos lakást lehetett 
kialakítani, elöl kiöblösödő fedett, hátul a kert-
re nyíló teraszokkal. A ház elülső nézetét az 

egyetlen vonalban forduló ellipszis teszi látvá-
nyossá, míg hátsó homlokzata egymáshoz 
képest eltolt, változatos tömegekre tagolódik. Itt 
a földszint fölötti három emelet egyforma, fel-
jebb azonban minden szint más alaprajzra szer-
veződik. A ház igazi értéke tehát nem is az utcai 
front, hanem a hátsó kert felé néző napsütötte, 
teraszos homlokzat, illetve a felső három szint 
óriási tetőteraszai – valóságos oázis a sűrű beépí-
tésű tömbön belül. Mint egy kis város, úgy 
tapadnak egymáshoz az egyes szintek tömbjei, 

a kiugró és befelé nyúló felső teraszok és a tető-
re dobozszerűen helyezett penthouse, minden 
szinten utat hagyva a természetes fénynek, de 
kellő árnyékot is biztosítva a lakások felé.

A hátsó front változatosságából az utca felé is 
megvillan valami: a lakások és a lépcsőház egy-
forma méretű nyílásai elé zöld, sárga és kék üveg 
parapetek kerültek. A kék lapok a lépcsőház 
vonalát rajzolják ki, az ablakok előtt a hetve- 
nes évek színdivatját idéző zöld-sárga üve- 
gek vibráló játéka szépen oldja a homlokzat 

monotóniáját. A homlokzat befelé kanyarodó 
ívének sarkai a lakások előtt futó terasz-folyo-
sókat rejtik, az egyforma kiosztás ellenére ez 
levegőssé teszi az utcafrontot. Hátul, a legfelső 
szinten a lépcsőház kert felé néző oldalát a zöld 
árnyalataiban játszó üvegpanelek zárják, ami-
től a folyosó színes fényben fürdik. A hátsó kert 
valójában zöldtető a ház teljes alapterületében 
három szintet megtöltő teremgarázs fölött. 

A merészen formált épület, a jó alaprajzú, 
terasszal bőségesen ellátott, világos lakások 
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minőségi életvitelt kínálnak, a beruházó által 
megcélzott vásárlóréteg elsősorban ezt keresi.  
A kompozíció egyetlen zavaró eleme éppen  
a centrum, a kis előkert, amit a hatszintnyi 
átlyuggatott felület körbeölel. Túl kicsi az épü-
let magasságához képest, ráadásul semmilyen 
kedves ötlet nem próbálja megmenteni az üres-
ségtől. A kaputól vezető bejárati út mentén 
kavicságyak töltik ki a területét, később talán 
némi zöldet ültetnek ide, de ez sem segít az ará-
nyokon. Tovább rontja az összképet a kaput 
helyettesítő, az utca karakterétől és hangulatá-
tól teljesen idegen fémrács, ami inkább egy ipa-
ri létesítményhez illik, mint a 19. századi lakó-
házak közé. A bejárat bántóan közömbös, sőt 
közönyös az utca iránt, ami itt, ebben a kör-
nyezetben sokkal meglepőbb, mint a befelé íve-
lő homlokzat. A földszinten még egy önálló 
üzlethelyiség is helyet kapott, ez némi életet 
visz majd a ház és az utca kapcsolatába. De cso-
dára nem lesz képes. Az épület tökéletes példa 
arra az építészeti szempontból ritkán értékelt 
tényre, hogy ház és környék kapcsolata leg-
gyakrabban azokon a részleteken múlik, ame-
lyek a tervezés és még inkább a kivitelezés 
során a legkevesebb figyelmet kapják.

Vezető tervező:
Kajdócsi jenő (Kjt Építész stúdió Kft.)

Tervező munkatársak:
Gesztesi tünde, sebestyén Enikő, molnár Péter, 

thuróczy zoltán

Kertészet: 
neumann zsuzsa (dunapark Kft.)

Tervezés éve:
2008-2012

Átadás éve: 
2015

Szintterület (bruttó): 
2223 m2 (telekterület: 637 m2; 

hasznos lakás alapterület, teraszokkal: 2005 m2; 

terepszint alatti beépítés: 637 m2; 

földszinti beépítés: 395 m2)

Tágas, világos lakásbelső néz a hátsó kert felé

A lépcsőház üvegpaneljei a hátsó kert felé Színes üveg parapetek gazdagítják a kertre néző homlokzat tványát.  
A szigetelést a Caparol Hungária Kft. Capatect homlokzati hőszigetelő rendszerével végezték

A homokszín kőlapokkal burkolt fürdőszoba 
egyedi kialakítása a lakók igénye szerint történik

A beforduló ellipszis nézete az utca felől



A OTP Ingatlan zrt. beruházásában 
felépülő Pauler utcai 18 lakásos ex- 
kluzív társasház  2015 első felében 
készült el.  A prémium igényeket 

kielégítő épületet belül luxus, kívül az egyedi 
megjelenés jellemzi, mindez a minőségi kivite-
lezéssel párosul, amit a kiváló szakemberek köz-
reműködése tett lehetővé. 

A homlokzat szigetelését és felületképzését  
a renesco energiahatékonysági Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. végezte. Az összetett, erkélyek-
kel, teraszokkal megtört belső udvari homlokzat, 
és különösen az  íves vonalvezetésű utcai homlok-
zat külső burkolása komoly kihívást jelentett a kivi-
telezés alatt. Belváros lévén, a helyszín korlátozott 
megközelíthetősége és szűkössége, illetve parkolá-
si problémák további nehézségeket okoztak.

Az udvari oldalon a tagolt felületek miatt nagy  
számban megjelenő csatlakozási élek, éllezárások, 
egyedi csomóponti megoldások szakszerű kialakí-
tására volt szükség. emellett fokozott figyelmet for-
dítottunk a hőhidak elkerülésére is. A tűzvédelmi 
előírásoknak megfelelően a homlokzatokon ásvány-
gyapot szigetelést alkalmaztunk, aminek különö-
sen az utcai oldalra tervezett, speciális íves felületen 

való alkalmazása igényelt körültekintő kivitelezést. 
Az egyedi felület  miatt precíz megmunkálásra volt 
szükség a szigetelőanyag méretre vágása és rögzíté-
se során, beleértve a beforduló ablakkávák kialakí-
tását is. Legnagyobb odafigyelést és pontosságot  
a felületképzés kívánta. Szem előtt tartva a meg-
emelkedett megrendelői igényeket, aprólékos mun-
kával törésmentes, sima felületet kellett létrehozni, 
amit tapasztalt szakmai hátterünknek köszönhe-
tően problémamentesen megoldottunk.

Cégünk, a renesco Kft. fő profilja az egész épü-
letet átfogó komplex energiaracinalizálási projek-
tek előkészítése és megvalósítása. Szolgáltatásunk 
kiterjed az épületek külső burkát érintő energiaha-

PrÉMIuM IgÉnyeK MenTÉn
tékonyság növelő hőszigetelő rendszerek kivitele-
zése mellett a korszerű nyílászárók beépítésére, vala-
mint a különböző energia megtakarítást célzó 
gépészeti rendszerek telepítésére is. Kiemelt jelen-
tőséget tulajdonítunk a megújuló enrgiaforrások 
használtának. Törekszünk az új, innovatív energia-
tudatos technológiák felkutatására és alkalmazásá-
ra. 6 éves fennállásunk óta - a teljesség igénye nél-
kül – már 12.000 m2 homlokzati és 5000 m2 te- 
tőszigetelés, 1000 m2 nyílászáró beépítés,  812 db 
napelem telepítés készült el az irányításunk alatt. 
európa legnagyobb, manapság még újdonságnak 
számító, 165 db hibrid-kollektorból álló rendszere 
is a nevünkhöz fűződik Szentendre városában. (x)

www.renesco.hu

ÉPüLeTvILLAMOSSÁgTóL  
Az IngATLAnfeJLeSzTÉSIg

A magyar tulajdonú családi vállalkozá-
sunkat 1995-ben indítottuk el betéti 
társaság formájában. eddigre már 
bejáratott vevőkörrel rendelkeztünk, 

ugyanis ügyvezetőnk 1987-től villanyszerelő mes-
terként, egyéni vállalkozói igazolvánnyal dolgozott. 

Cégünk elsősorban épületvillamossági munkák 
végzésére szakosodott, beleértve az erős-és gyenge-
áramú villanyszerelési munkákat, valamint a vil-
lámvédelemi rendszerek kiépítését.

Családi házak sorházak társasházak irodák 
üzletek és lakóparkok építésénél elektromos vál-
lalkozóként dolgoztunk. fejlődésünk során, 
2003-ban létrehoztuk a Hazai Épvill Kft-t, amely 
továbbra is  teljes egészében családi  tulajdon-
ban működik. ügyvezetőnk az eLMŰ- és e-On 
áramszolgáltatóknál regisztrált Minősített 
elektromosipari Szakvállalkozók névsorába is 

bekerült. Cégünk tulajdonában vannak olyan, 
a szolgáltatást elősegítő gépek (pl:Hilti) és 
műszerek (ÉvÉ, szigetelés ellenállás mérő), 
melyek használatával gyorsan és pontosan  
teljesíthetőek a szerződésben vállalt munkák. 

Munkamódszerünk: a munkát saját dolgozó-
inkkal végezzük, csak szoros határidő esetén 
vonunk be alvállalkozókat kapacitás bővítés cél-
jából. A bevont munkaerővel szemben azonos 
minőségpolitikai elvárásaink vannak, mind sa- 
ját dolgozóinkkal szemben. A bevont vállalko-
zók között van „saját nevelésű” cégtulajdonos, 
aki  alkalmazottként nálunk  kezdtek dolgozni.

A gyengeáramú munkák közül telefonhálózat 
szerelését, televízió antenna rendszerének szerelé-
sét és audio- és videó kaputele-fonrendszer szere-
lését vállaljuk. Alvállalkozóként is dolgozunk.

Második pillére vállalkozásunknak a2005-ben 

indított  ingatlan fejlesztés és forgalmazás  beru-
házás formában, Hazai Házak projekt név alatt. 

Az épített társasházak: zalaszentgróton 2005 
-ben  12 lakásos társasház. 2006 -ban  . 11 laká-
sos társasház 2008-ban. 6 lakásos társasház  2013-
ban 4 lakásos társasház. Budapesten 2010-ben  5 
lakásos, 2012-ben  2 lakásos társasházat  építet-
tünk. emellett 19 gépkocsi tárolót és 20 db felszí-
ni parkolóhelyet  alakítottunk ki. Az értékesítést 
saját illetve ingatlan közvetítők által végeztük. 
Megbízható korrekt és pontos üzleti kapcsolatok 
kialakítására törekszünk üzleti partnereinkkel.

Kis létszámmal és korszerű technikai háttér-
rel rendelkezünk. fejlődésünket megbízható, 
szakmailag jól felkészült munkatársaink magas 
színvonalú munkája segíti. vevőink megelége-
dettségének növelése érdekében kollégáink gyors 
és pontos munkát végeznek. (x)

Hazai Épvill Ingatlanforgalmazó  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

1139 Budapest, XIII kerület Pap Károly utca 18/A.  

www.hazaiepvill.hu / hazaiiroda@gmail.com

„Képzeletet a hatalomra!”
/Situationist International/ 

Gutema Dávid, 
ARC kiállító
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Interjú  
F. Kovács Attilával

A Fiumei úton haladva sötétlő tornyok elsőre kissé szürreális  

látványa tűnik fel újabban a volt Józsefvárosi pályaudvar előtt.  

F. Kovács Attila, ahogy a Terror Háza pengefalánál, úgy itt sem 

engedi el épülete mellett a fogalmatlan városjárót anélkül,  

hogy egy vizuális jellel fel ne hívná a figyelmet  

a hely kiemelt szerepére.  

A tornyoknak sokrétű szerepük van,  

sajátos epicentrumát képezik az együttesnek.  

A „kőtengerben úszó” állomásépület látszólagos  

megközelíthetetlenségével szinte önmaga emlékművévé vált, 

miközben teljes értékű részévé lett egy 21. századi intézménynek. 

A Sorsok Háza  

magas színvonalon kialakított építészeti keretet kapott ahhoz,  

hogy maga is hasonlót célozzon meg működése során.  

A vezető tervezővel Kelecsényi Kristóf beszélgetett

Gyökeresen megváltozott a kép, mióta legutóbb itt jártam. Gaz, elha-
nyagoltság uralkodott a felhagyott pályaudvaron. Most nagy rendezett-
ség fogad, pedig alig másfél év telt el. Mi történt itt? 
Ami történt annak 10 évre nyúlnak vissza az előzményei. 2004-ben  
a Terror Házában terveztem egy gyerekek a holokausztban témát 
feldolgozó időszaki kiállítást. Miután bezárt, megcsináltuk állandó 
jelleggel Hódmezővásárhelyen, ahol épp megújult a zsinagóga. Később 
jött az igény, hogy ezt az anyagot nagyszabásúan be lehetne mutatni itt, 
a Józsefvárosi pályaudvar egykori épületében, persze nem lekettőzve  
a Páva utcai emlékközpontot. Ezzel kerestek meg minket.

Ez mikor történt?
2013 nyarán. Augusztusban elkészítettem a látványterveket, ezek nagyon 

sikeresek voltak a szeptemberi sajtótájékoztatón. Októberben elindult a 
műszaki tervek kidolgozása. Én voltam a vezető építész és belsőépítész. 
Jól tudtam együtt dolgozni Reisz Ádámmal és az FBI Stúdióval, ők voltak 
a generáltervezők. 2013 decemberében kezdte el az építkezést a Market 
Építő Zrt.,  és be is fejezte 15 hónap alatt és fantasztikus minőségben.

Hogyan lehetett itt a Sorsok Háza programját megvalósítani?
Az elején a kérdés az volt, hogy szerintem hogy lehet ebben a régi 
állomásépületben egy 21. századi múzeumot létrehozni. Mondtam, hogy 
sehogy. Az koncepcióm az volt, hogy a pályaudvar előtti tér alatt 
hozzunk létre egy hatalmas föld alatti kiállítóteret. A régi épületeknek 
ugyan volt pincéje, de nem voltak összekötve. Az új föld alatti kiállító-
térből minden elérhető lett. Ezt a teret pedig  egy fokozatosan süllyedő 

tereplépcsővel tettük megközelíthetővé, az épület előtt pedig a korábbi 
szintet állítottuk helyre.

Igen ám, csakhogy ide nagyméretű bazalt követ raktatok, ezáltal viszont 
megközelíthetetlen lett a főépület erről a korábbi szintről.
Így van, ez volt a cél, a régi állomásépület (átadása: 1864 – szerk.)  szinte 
belesüllyed ebbe a gigantikus kőmezőbe, amit ezzel a gesztussal el is 
emeltünk környezetétől. Bemenni alulról, a föld alatti térből lehet, és az 
épület közepébe jutsz, ahol a kantin és a könyvesbolt kapott helyet. Az 
épület bal szárnyába egy kétszáz fős konferenciaközpont került, a túlsó 
oldalra pedig két időszaki kiállítótér.  Ezek a belső terek a külső homlokzat-
ról visszahúzott üvegfalakkal vannak határolva. Az egykori peron helyére 
egy szabadtéri szoborparkot tervezünk, ahol helyet kapnának Fehér László  

Fotó: Trunkó Bálint
A régi és új részek kapcsolata; Fotó: Bujnovszy Tamás



66 67

drámai sziluett-figurái. Magát az állomásépületet eredeti állapotába hoztuk 
helyre, megszabadítva a később rárakódott toldalékoktól.

Az egykori utasforgalmi épület két végénél található házak viszont nem 
a 19. századi formájukat mutatják.
Valóban, ezek inkább 21.századi képződmények, eredetileg szolgálati 
lakásoknak épültek, így nem volt fontos a korábbi állapot visszaállítása. 
A homlokzati falak látszóbeton-burkolatot kaptak és a rozsdás beton-
vas-fémháló került burokként az épületre ami vadszőlővel lesz 
befuttatva, az ablakokat árnyékoló corten-dobozok keretezik. Az északi 
az oktatási épület, a déli pedig az irodákat fogadta be.

Ahogy szétnézek, az ilyen szikár, ipari hatás és a rozsda nem 
csak itt van jelen, hanem mintha az egész épületkomplexum 
külső képét meghatározná.
Sok olyan anyagot használtam fel, ami a transzportokhoz kapcsoló-
dik, azonban mindent más kontextusba téve, átértelmezve, nem 
illusztratív módon. A Fiumei út felőli támfal talpfákból készült,  
a középtengelyben felvezető lépcső régi sínekből. A zúzott bazaltkő 
is megjelenik többszörösére nagyítva sok ezer négyzetméteren. 
Ezen kívül pedig sok corten-acél, nem divatból, hanem mert a 
témához passzol. A Corten számomra valahogy a pusztulást és  
a mégis megmaradást szimbolizálja.

A hódmezővásárhelyi Holokauszt Múzeum; fotó: F. Kovács Attila F. Kovács Attila skicce az állomásépületet ábrázoló 19. század végi metszeten
Érzékeny és szimbolikus anyagtársítások; fotó: Bujnovszky Tamás 
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Süllyesztett kert, háttérben az egykori állomásépület Iparias, egyben szcenográfus részletek

A kiállítótér egybefüggő üveghomlokzata, bentről Pillanatkép a leendő kiállítótérből A Corten-acél mellett a leggyakoribb anyag a látszóbeton
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És ne menjünk el a talán legdirektebb vasúti utalás, a főépület előtt álló 
két torony mellett.
Paradox módon lehet, hogy a legdirektebb, de mégis a legszimboliku-
sabb. Előképe a Hódmezővásárhelyi Holokauszt Múzeum előtt található. 
Oda terveztem egy emlékművet 2004-ben, ami két fekete monolit 
gránittömb. Szétszakítottságuk fontos, de van egy nézőpont, ahonnan 
összeáll a két tömb és felfénylik az azokat összekötő Dávid-csillag. 
Viszont ahogy elmozdulsz, újra szétesik az egész, kialszik a fény. Ez itt 
is így működik, de a két tömb itt vagonokból van. A vagonok teteje 
engem mindig egy könyvgerincre emlékeztet. Itt a tornyok oldalára 
helyezve, egy olyan furcsa felállított könyv jött létre, amelynek két 
gerince van, tehát ezt a könyvet nem lehet kinyitni. Józan ésszel, 
érzésekkel  felfoghatatlan ami benne van...

Úgy tudom, mégis rajtuk vezet át a látogató útja majd. 
Milyen lesz a kiállítás?
Igen, a holokauszt tornyok és a híd a kiállítás dramaturgiai koncepciójának 
szerves részei. A kiállítás egy tölcsérszerű bevezető térrel  kezdődik a föld 
alatt, aminek a falát régi fotók borítják, kicsi kegytárgyakat rejtő vitrinekkel. 
Innen bonyolult térsorokon keresztül jutunk alulról az első toronyba, ahol 
az út felfele vezet átlátható födémeken keresztül a Dávid-csillagot formázó 
hídig. Az első torony belül opálos, fehér, stilizált vertikális tér, a külső fények 
csak foltokban szűrődnek majd át. A látogató a tornyban valóságos tárgyak- 
ból készült mennyezetek alatt halad majd felfelé. A Dávid-csillag hídon elkáp-

ráztatják a több ezer apró lyukon beáradó fénypászmák, ezen keresztül  jut 
a második, belülről teljesen fekete toronyba. Lent a mélyben, a padlón két 
ablak fénylik majd, mintha elforgatnál egy helyiséget, a koordináta-rend-
szer  felborult. Az installáció  ebben az űrszerű fekete térben egy széttört 
szoba berendezése, amint lefele zuhan, expresszív módon megvilágítva.

Innen hova jut a látogató? 
A kiállítás második felébe, ami a táborokból visszatérést és az azt követő 
időszakot dolgozza fel.  Ahogy innen kijutunk, már belülről látszik a lesüly-
lyesztett átrium-kert, Schmidt Mária érzékeny ötlete, mely a főbejárattal 
átellenben jött létre, védetten a Fiumei út forgalmától, zajától. Itt el lehet 
gondolkodni a történteken, hogy kik is vagyunk valójában.

Te magad miként gondolsz vissza erre a nem is kis feladatra, amit 
a Sorsok Háza jelentett?
Lelkileg azt hiszem életem legnehezebb feladata volt, a tartalmát 
illetően mindenképpen. Építészetileg is rendkívüli kihívás, de azt 
szeretem. Nagy ecsetvonásokkal akartam odatenni a dolgokat. Kortalan 
művet szerettem volna létrehozni, hogy évek múlva is aktuális legyen 
az üzenete. Úgy érzem, ez sikerült, sokan segítették a munkámat, velem 
voltak, ez nagyszerű érzés, köszönet érte. Elkeseredett vagyok  viszont, 
hogy a kiállítás hiányzik, hiszen ezért épült az egész. Bízom benne, hogy 
utóbb ez is megoldódik. Borzasztó és a témához méltánytalan lenne, ha 
egó-harcok, politikai csatározások temetnék maguk alá.

Artisztikus esti fényben; fotó: Bujnovszky Tamás Pillantás a kiállítótér bejárata felé; fotó: Bujnovszky Tamás 

Fokozatosan süllyedő tereplépcső a föld alatti kiállítótér irányába; fotó: Bujnovszky Tamás 
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Megépíteni 
a kiMondhatatlant
„Az örökké tartó szenvedésnek ugyanolyan joga van az önkifejezésre, mint a megkínzott embernek az üvöltésre”.

Theodor W. Adorno

Jogosan merül fel a kérdés: hogyan és mi-
ként lehet építészetileg bemutatni a nyu-
gati történelem legnagyobb tragédiáját?  
a klasszikus formák és stílusok, akárcsak 

a klasszikus modern építészet letisztult, opti-
mista formanyelve nem csak hogy elégtelennek 
tűnnek, de mintha maguk is kompromittálód-
tak volna. albert Speer birodalmi klassziciz-
musa és a német gyárépületek funkcionalizmu-
sa után minden forma új, negatív jelentéssel 
telítődött. előbbi a birodalmi reprezentációs 
törekvéseket (germánia óriás-épületeinek hagy-
mázas álmai, a müncheni Ehrentempelek  
a königsplatzon) utóbbi pedig a kényszermun-
kások életét követelő gyárak (például a Valen-

Szöveg Gárdonyi LászLó

tin tengeralattjáró bunker Brémában) emlékét 
idézi. amikor adorno azt az – első pillanatban 
nehezen érthető – kijelentést tette, hogy „ausch-
witz után verset írni barbárság” éppen erre,  
a stílusok és a műformák fenntarthatatlan 
művészi tisztaságára akarta felhívni a figyelmet.

az egyik legkorábbi holokauszt emlékmű  
a Varsói Gettólázadás emlékműve melynek előd-
jét már 1944-ben felállították, végső formáját 
azonban 1948-ban nyerte el nathan Rapoport 
tervei alapján. a 11 méter magas fal egyaránt 
emlékeztet a gettó falára és a Siratófalra, köz-
ponti figurális bronz domborműve a felfegyver-
zett szabadságharcosokat mutatja. a mű szim-
metriáját és klasszikus reprezentációs esz- 

köztárát (a szimmetrikusan elhelyezett orosz-
lánok által támasztott menórák) ellensúlyozza, 
hogy az emlékmű anyaga hadizsákmány.

tudatos konstrukció eredménye, hogy  
a Washingtoni Holokauszt Múzeum épülete is 
éppen a klasszikus formanyelvet és a modern 
funkcionalitást helyezi a középpontba. az 1993-
ban átadott, James ingo Freed tervei alapján 
készült épületnek a hely és a kulturális távolság 
problémájával egyszerre kellett megküzdenie. 
Freed maga is a náci hatalom elől az egyesült 
Államokba menekült német szülők gyermeke, 
művének alapzatába, két urnában eredeti, euró-
pai haláltáborokból származó emberi hamva-
kat és földet temetett, hogy megteremtse a szel-
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MáV zrt. 

Fővállalkozó:
scheer sándor, Wolf András,  

Brósz r. zsigmond (Market Építő zrt.) 
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 „Kőtengerben úszó”állomásépület és torony; fotó: Bujnovszky Tamás 

Peter Eisenman: A Meggyilkolt Európai Zsidóság Emlékműve, Berlin; fotó: Marko Priske
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lemi és kulturális kapcsolatot. épületének 
homlokzata három architrávos kapuval, félkö-
rös rizalittal néz az utcafrontra. nagy ablakait 
vastag kőrács fedi, és két pillér hangsúlyozza 
pülonszerűségét. ez a klasszikus nyitás azon-
ban csak álca, faszádizmus, nincs közvetlen, 
szerves kapcsolatban a belső, funkcionális tér-
rel, mely üvegfedésével, és az épület tömegétől 

formailag is különálló emlékezés termével már 
tudatosan a gépesített gyilkolás halálos racio-
nalizmusát igyekszik felidézni.

a klasszikus avantgárd építészet és az inter-
nacionális építészeti stílus az alapvető formá-
ló ereje a párizsi Mémorial de la Shoahnak is. 
az Jean-pierre Jouve és François pin  által ter-
vezett, 2005-ben átadott épület formaképzé-

sében a folyamatosan megjelenő dávid-csil-
lag utal funkciójára. a jelkép nem csak 
bronzból, mintegy rátétként jelenik meg a 
homlokzaton, hanem a központi tömb nagy 
üvegfelületének rácsa is ezt a mintát ismétli 
végtelenítve, mintegy nyilvánosan, végérvé-
nyesen elismerve a zsidó kultúra szerepét az 
európai építészetben.

a hely szimbolikus volta erőteljes szerepet ját-
szik a két legfontosabb izraeli múzeumban. az 
1948-ban alapított Martef HaShoa (a Soá ter-
mei) Sion hegyen épült, hogy hangsúlyozza  
a holokauszt és a zsidóság történelmi megpró-
báltatásainak szerves kapcsolatát, valamint 
dávid király házából jövő megváltóba vetett 
misztikus hitet. ezt a hatást szolgálják a múze-
um sötét, barlangszerű termei, melyeket gyer-
tyák fényei világítanak meg.

éppen az ellenkezője volt a cél a  Jad Vasem 
múzeumnál. a herzl-hegy nyugati lejtője telje-
sen érintetlen a súlyos történelmi asszociációk-
tól, elhelyezése éppen az újrakezdést, vagy vala-
mi újnak a születését kívánja hangsúlyozni. az 
új, Moshde Safie által tervezett, 2005-ben átadott 
épület kiállítóterülete leginkább egy hatalmas 
prizmára hasonlít, amint átvágja a tájat. a priz-
ma-asszociációt erősíti az egész központi csarno-
kon végigfutó tetővilágító, melynek tiszta, ezüs-
tös fénye komoly ellentétet képez a befelé dőlő, 

nyomasztó betonfalakkal. a termek a csarnok 
két oldalán helyezkednek el, összeköttetésük 
megakadályozza, hogy a látogató végighaladhas-
son a tengely mentén: folyamatosan eltérítik útjá-
ból, belekényszerítik egy előre megszabott útba. 
a múzeumhoz tartozó emlékezés csarnoka szűk 
és zavaróan alacsony nyersbeton-mennyezete is 
ugyanezt a célt szolgálja: felkelteni a látogatóban 
a  rettenettel szembeni tehetetlenség érzését. 

a berlini Zsidó Múzeum intenciói is hasonló-
ak. a 2001-ben daniel liebeskind tervei szerint 
átadott épület egy széttört dávid-csillag formá-
ját idézi, de Safie épületével ellentétben nem a 
kiállítás logikája, hanem az épületen átfutó üres 
terek szakítják szét a térélményt, teszik az 
„egész” épületet bejárhatatlanná. a bejáratnál 
három folyosó (három tengely) találkozik, szim-
bolizálva a zsidóság három lehetséges sorsát: az 
együttélést a német kultúrával, a kivándorlást 
és a holokausztot. a holokauszt tornya egy 24 
méter magas üres épület: nincs fűtés, hűtés, sem 

ablakok, a nyersbeton épület csak egy kis, tető 
alatt található nyílásból kap fényt. az utca isme-
rős morajlása fenyegető, távoli, szürke morgás-
sá változik ebben a térben. az együttélés tenge-
lye visz a kiállítótérbe, a kivándorlás tengelye 
pedig a Száműzetés kertjébe, ahol 49 emberma-
gasságnál nagyobb betonpillérbe ültetett olajfa 
nő. a látogató a hideg betonpillérek között 
bolyongva annak ellenére érzi magát idegennek, 
hogy fák árnyékában, a szabad ég alatt lehet.

a bolyongás és az eltévedés a központi motí-
vuma a Meggyilkolt Európai Zsidóság Emlék-
művének, Berlinben, a Brandenburgi kapu mel-
lett. a peter eisenman által tervezett 
épületméretű szobor 2711 sztéléből áll, össze-
sen 19 000 négyzetméteren. a látogató miköz-
ben bolyong az „értelmetlen” ködarabok 
között, szép lassan elveszíti tájékozódó képes-
ségét, magára marad szorongásával egy olyan 
környezetben, melynek hideg racionalitása 
egyáltalán nem veszi őt számításba.

Peter Eisenman: A Meggyilkolt Európai Zsidóság Emlékműve, Berlin; fotó: Marko Priske

Rachel Whiteread: Judenplatz, Bécs,  holokauszt emlékmű (1996); fotó: Wikipedia

Jad Vasem, 1953; fotó: Wikipedia
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„A tér inkább  
Az AgyAdbAn  
jelenik meg,  
mint  
A filmvásznon”
Interjú Rajk Lászlóval, a Saul fia című 
cannes-i nagydíjas film díszlettervezőjével

Az építész rajk lászló ellenzé-
ki tevékenysége miatt hamar 
a partvonalon kívül találta 
magát, de számára a színhá-

zi és filmes díszlettervezés egyáltalán nem vált 
parkolópályává. 1972-ben a lakótervnél kez-
dett, 1975-től 1986-ig az iparterv építésze volt, 

később a mafilm látványtervezője lett. erdély 
miklósnak (Verzió, 1981) ugyanúgy tervezett, 
mint sándor Pálnak (Miss Arizona, 1987), gyak-
ran bachman gáborral közösen vagy gothár 
Péter állandó társaként (Megáll az idő, 1981; Idő 
van, 1985). jancsóval közösen ők készítették - az 
1994-ben megnyílt első holokauszt emlékkiál-

lítás kapcsán  - a Holocaust Magyarországon 
(bemutató: 1995) című dokumentumfilmet, de 
1988 óta rendszeresen dolgozott külföldi filmek-
ben is: a Vörös zsaru (1988) schwarzeneggerrel 
vagy Costa-gavras: Music Box-a (1989) mini-
mum érdekes. Az elmúlt évtizedekben több 
holokauszt kiállítás látványtervezője, többek 
között az Auschwitz-birkenaui állami múze-
um állandó magyar kiállításáé is.1992 óta film-
építészetet tanít a színház- és filmművészeti 
egyetemen, a kétezres években pedig tarr béla 
filmjei látványáért felelt (A londoni férfi, 2007 
Torinói ló, 2011). A nagy nevek mellett a 2000-
es évek végétől alkotótársaként feltűnt egy addig 
ismeretlen rendező, nemes jeles lászlóé, három 
rövidfilmet csináltak együtt. Aztán jött a most 
cannes-i sikerfilmmé vált Saul fia - de a követ-
kező filmje is holokauszt témájúnak ígérkezik: 
török ferenc filmjében – szántó t. gábor novel-
lája alapján – a hazatérő túlélők érkeznek meg 
egy észak-magyar kisváros vasútállomására.

Torma Tamás: Mi hozott össze a rendezővel? Ismeretséged a Jeles-csa-
láddal vagy a több kiállításon is megedzett, a holokauszt történelem-
ben való jártasságod?
Minden eddigi kisfilmjének díszletét én terveztem. Barátok vagyunk.  
Ő Párizsban élt a mamájával, Kiss Anikóval, akit szintén jól ismerek, mert 
még a Kis Valentinó (1979) idején volt Jeles András felesége. De Lászlót 
igazából azokon a srácokon keresztül ismertem meg, akiket az egyete-
men tanítottam. Ugyanazokra a helyekre is jártunk, kocsmákba, kiállítá-
sokra, Titanicra, és egyszer csak látványtervezőként is megkeresett.

Akkor már, az első filmnél, a Türelem (2007) című rövidfilmnél is kör-
vonalazódott az a dramaturgiai ötlet, amire a Saul fia is épül? 
Annyira nem volt egyértelmű, hogy előképnek tekinthető-e, de később 
nagyon tanulságos volt, amikor eszünkbe jutott, hogy van azért valami 
következetesség ebben az arcokra koncentráló hozzáállásban. És ennek 
több konzekvenciája is volt a szakmámra nézve. Egyrészt nem a szoká-
sos filmes ábrázolásmóddal írt le egy teret, tehát nem úgy, hogy körbe-
nézek, elindulok a nachkasztlitól, majd végzem a csilláron, hanem az 
emberi szereplők mozgása jelöli ki a teret. Így végül a tér inkább az 
agyadban jelenik meg, mint a filmvásznon. Ez egy láthatatlan díszlet, nem 
látsz direktben semmit, sem a gázkamrát, sem a krematóriumot, nem 
írja le még úgy sem, mint a Jancsó, amikor időnként körbenéz és abból áll 
össze képileg a jelenet. Nemesnél a szereplőhöz folyamatosan ilyen közel 
vagy (mutatja Rajk – TT.) és minden életlen, de a kamera, ahogy állandóan 
követi a színészt, tulajdonképpen a teret is bejárja vele…

… a környezet pedig be-betűnik.
Be-betűnik, de a színész mozgásából érzed, mekkora az a tér, ahol 
vagyunk. Aki látta már a Saul fiát, erre biztosan emlékszik. A díszlet 
konkrétan nem felfogható, lehet, hogy lerajzolni nem tudnád azt, hogy 
mi honnan nyílik és hova vezet, mégis érzed, látod, és félelmetes, 
hogy mozogni is tudnál benne. És ebben a képi világban nagyon fontos 
elem a zörej. Ha a filmművészet hármasságát nézzük – szöveg-kép-
hang – , akkor itt a kép szinte teljesen „ki van sajátítva” a szereplőre,  
a szöveg minimális, és kivételes szerepe lesz a hangnak és a zenének. 
Ahhoz, hogy ezt a térsorozatot, a halálgyárnak ezt a mérnökök által 
szigorúan megtervezett térfunkcionális rendjét megértsed, nagyon 
fontos a zörej, mert ez az a térstruktúra, amiben a főszereplő dolgo- 
zik. A meggyilkolandó ember először bekerül az öltözőbe, onnan áthajt- 
ják a látszólagos zuhanyozóba, a gázkamrába. Nem látod a zuhanyró-
zsát, de mindazokból, ami a fejedben van, meg amit hallottál-olvastál 
erről, pontosan tudod, hol vannak, nem kell külön narratívában leírni  

Foto: NeilBates

Az elárult állampolgár – a magyar holokauszt emlékére című, Rajk László tervezte kiállítás részlete, (Oświęcim, Auschwitz Memorial - 18. blokk, I. emelet, 2004-től; Írásunk a kiállításról: 
Martinkó József: Emlékszilánkok, OCTOGON 2004/3) Fotó: Paweł Sawicki, Auschwitz Memorial (www.auschwitz.org)

Fotó: Paweł Sawicki, Auschwitz Memorial (www.auschwitz.org.)

Fotó: Paweł Sawicki, Auschwitz Memorial (www.auschwitz.org)
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a teret. Tudod, hogy hol vagy. Ez a nagy előnye ennek a filmezésnek, 
hallasz egy erős ajtócsapódást, és tudod, hogy be vagy zárva, nem 
kell ehhez külön megmutatni az ajtót. Nem kellett tehát kínosan 
autentikusnak lenni, az egész krematóriumot sem kellett egy az 
egyben felépíteni, a térkapcsolatok sokkal fontosabbak voltak.

És ehhez neked a minta megvolt Auschwitzból, a korábbi kiállításokból?
Igen, elég jól ismerem a teret, az épületeket, az egész halálgyár 
szerkezetét, sajnos ki kell mondani: a mérnökök által megkreált 
ördögi rendjét. Mivel én terveztem 2003-2004-ben a magyar kiállítást, 
illetve minden nyáron tanítok Krakkóban, így évente többször is 
elmegyek Auschwitzba. Ismerem lassan minden zugát, a múzeum 
vezetőit, munkatársait is, akik naponta bejárnak, ez a munkahelyük,  
az egykori halálgyár. Furcsa élmény, hogy szerintük a magyar kiállítás 
múzeumpedagógiai okokból afféle etalon, és ezért elfogadtak, és 
sokszor, hosszan beszélgettünk a készülő filmről is. 

A filmet műteremben rögzítettétek?
Nem, helyszínvadászok találták meg Budafok-Hároson ezt a volt 
katonai területet, ami korábban nagy alapterületű ipari gabonatároló 
raktárnak épült, és befut oda egy iparvágány is. Vegyi anyagokat is 
tároltak ott valamikor, mert tele volt a helyszín azokkal a nyomasztó, 
gázbiztos, biztonsági lámpákkal. Az már a kezdetektől világos, volt, 
hogy nekünk nem kell majd valami Auschwitzhoz hasonlót találni, 
inkább a funkciók összekapcsolása volt fontos. Tehát elég volt az 
öltöző, a hozzákapcsolódó, zuhanyozónak álcázott gázkamra, az 
eredetinél kicsit hosszabb út volt a lift, és a liftnél áttörtük a födémet, 
hogy rendesen meg lehessen csinálni a kameramozgásokat. Tehát 
valójában topográfiailag raktuk össze a kapcsolódásokat. Azt mond-
tuk magunknak, a gigantikus tábort nem is kell érzékeltetni. Vannak 
ugyan a filmben éjszakai jelenetek, ahol érezni lehet a barakkok 
nyomorúságát - ezeket a jeleneteket a Sorstalanság (2005) film Fóton 
megmaradt táborrészében rögzítettük, de a film 2/3 része az általunk 
meg- és átépített zárt térben és az előtte lévő udvaron játszódik. 
Olyasmikre figyeltünk, hogy például érezd, mennyire alacsonyak  
a belmagasságok. A gázkamrákban 220-as belmagasság volt, nem  
is tudom, hogy lehetett elhitetni az emberekkel, hogy ez egy zuhanyo-
zó. A 220 centis belmagasság viszont elég filmellenes, nehéz bevilágí-
tani, de végül az operatőrrel, Erdélyi Mátyással úgy döntöttünk, ezeket  
a tényeket a filmben el kell fogadni, és másképp kell technikailag, 
vizuálisan megoldani. 

A főhős pedig sonderkommandós, aki az elgázosított áldozatokat elégeti.
Ez a Sonderkommando nagyon érzékeny terület, eddig csak egyetlen 
film mert hozzányúlni, mert ezeknek az embereknek a táborbeli 

megítélésük még a kápókénál is kétesebb volt. A legtöbb holo- 
kauszt túlélő elítéli őket, hiszen az elégetés még végső megalázás is: 
a Gyehenna tüze onnan jön a Bibliában, hogy Jeruzsálem falain kívül, 
egy helyen, a Gyehenna kerület szeméttelepén az állati hullákkal 
együtt égették el az elítéltek testét is. Szóval a Sonderkommando 
tagjai egyáltalán nem voltak hősök, sőt még az áldozat státuszukat is 
megkérdőjelezik. A foglyok közül választották ki őket, a legborzalma-
sabb munkára kényszerültek, ezért folyamatosan részegek voltak, de 
a többiekhez képest mégis úgy éltek, mint a császárok, mert begyűjt-
hették az áldozatoknál talált élelmet – aztán három hónap után ők is 
mentek a gázba… Az ő dolguk volt a rámpán és a zuhanyozó előtt meg-
nyugtatni az érkezőket, aztán miközben azok 20 perc alatt meghaltak, 
ők átkutatták a ruhákban elrejtett ékszert – az élelmiszert megtart-
hatták. Utána a hullákat áthúzgálták a teherlifthez – fel kellett stócolni 
a testeket, mint a tűzifát – és a lift ment föl az emeleti égetőtérbe.  
A kemencébe bemenő tepsire 3-4 holttestet is raktak, hogy gyorsab-
ban menjen, utána jött a kihamuzás, aztán minden kezdődött elölről.  
3 műszakban dolgoztak, a „csúcsidőszakban” (1944 nyarától) 800-900 
ember is, nemcsak negyvenen.

Gondolom, a tárgyszerűség fontos, de a borzalom 
a fejünkben képződik meg.
A filmben mindez tudatosan nagyon életlen, tehát látod, érzékeled  
a horrort, a halott testek cibálását, de a holokauszttal és minden 
traumánál is így van: az emlékezet nemcsak az eredeti eseményre 
reagál, hanem az előttünk lévő generációk kollektív emlékezetére is. 
Tehát a film nálam sokkal fiatalabb alkotóinak, Nemes Jeles László-
nak, Erdély Mátyásnak, a társ-forgatókönyvíró Clara Royelnek a 
generációja már az én generációm holokauszt felfogására reagál. 
Nekünk a kilencvenes években még az volt a fontos, hogy az áldozatok 
ne maradjanak névtelenek, kapják vissza a nevüket, ebből jöttek  
a botlatókövek (Gunter Demnig német szobrász alkotásai, 1994-től – 
szerk.) és az ehhez hasonló emlékművek. Mi viszont sokkal keveseb-
bet beszéltünk arról, hogy azért volt ellenállás is, amire pedig  
a nyolcvanas években fektettek nagyobb hangsúlyt. 

Az is lelki szükséglet volt…
Talán igen, mint korábban az amnézia, ami az a fajta önvédelem volt, 
hogy nem beszélünk róla. És a Saul fia már ezen is túllép, mert azt is 
felveti, hogy nem feltétlen igaz az, hogy ha valaki kemény döntést mer 
hozni, az egyenlő a lázadással. A főhős kizárólag azzal van elfoglalva, 
hogy azt a gyereket eltemessék. És ez a film a sonderkommandósok 
bonyolult témájához is hozzá mert nyúlni, akikben kényesen szétvá-
laszthatatlan a jó és a rossz, az áldozat és a gazember. Ez tényleg 
Auschwitz legsűrűbbje?

Fotó: Paweł Sawicki, Auschwitz Memorial (www.auschwitz.org)

 (A Laokoon Filmgroup tájékoztatása szerint, a Saul fia című film francia forgalmazója nem járul hozzá, hogy 2016 január előtt bármilyen, a díszlettel 
kapcsolatos fotót, rajzot megjelentessünk. – szerk.)

MIN dOLGOzIk? - FARSANG BARBARA ROvATA

éPítészeti  
és kulturális  
értékek

Interjú Börzsei Tamás, Nagy Nándor, Szabó Bulcsu  
és Szakál Andrea építészekkel (Blokk Építész Műhely)

A TÉR KÖZ pályázat egyik kiemelt projektjeként megvalósuló pesterzsé-
beti Hullám Csónakházak és környezetének revitalizációja egy sport és 
turisztikai célú, több ütemben megvalósuló komplex fejlesztés, amely  
a századforduló után népszerűvé vált kis-dunai üdülőközpont újraélesz-
tését tűzte ki célul. Az első ütemben felújításra kerülő III. Csónakház alap-
kőletételére 2014. október 9-én került sor. Hol tart most az építkezés?

BT: Ezekben a hetekben (az interjú május közepén készült - szerk.) 
készül el a III. Csónakház, amelyben étterem, különtermek és fedett-
nyitott közösségi terek kapnak helyet. Reményeink szerint még idén 
ősszel átadásra kerül a Fogadóépület, a Parti büfé és a zöldfelületek 
egy része; közösségi kerttel, vizes játszótérrel, illetve a parti sétány, 
stégek részleges rendezésével. A hosszú távú elképzelés szerint  
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a csónaktároláson túl lesznek majd szállások, táborhelyek és további 
közösségi funkciók is, mint edzőterem, oktatási központ tankonyhával, 
szaunák, kerti és parti építmények, grillezők, valamint egy kávézó-
kilátó egység. A Hullám Csónakház története egészen az 1920-as 
évekre nyúlik vissza, amikor még Somody Ödön csónakháza és 
sporttelepeként volt közismert, mint Magyarország egyik legnagyobb 
területű és befogadóképességű evezős komplexuma. A csarnokok 
építészeti megjelenése is különleges, stílusuk teljes mértékben 
igazodott a múlt század elejére jellemző, Európa-szerte épülő üdülő- 
és fürdőépületek jellegzetes arculatához.

NN: Ez a múlt századi „svájci” irányvonal a XVIII. század végének 
preromantikus korszakára vezethető vissza, amelynek szinte 
utolsó képviselőiként épültek fel a pesterzsébeti és a római-

parti házak. Az első épületek egyszerűbb, szerényebb kivitele-
zésűek voltak, később viszont a nagy érdeklődésre való tekintet-
tel, az új tömegek már fa-tégla szerkezettel épültek, nagyobb és 
díszesebb kialakítással, emeletes fejépületekkel kiegészülve. A 
Duna felől a fejépületek, a romantika jegyében,  
a svájci chalet-kat idéző lombfűrészes ornamentikájú, zöldre 
mázolt fadíszítéssel készültek, míg maguk a csarnokok sokkal 
puritánabbak, szerkezetük azonban a régi mesterek, egykori 
ácsok remek munkáját és szakértelmét dicsérik.

A ’90-es évek elején kezdődő elnéptelenedéssel a rendkívül sokrétű, és 
izgalmas vízparti élet elcsendesedett. A revitalizáció hosszú távú célja, 
nem csak az épületek felújítása, átalakítása, hanem egy végiggondolt 
átfogó program segítségével az erzsébeti Duna-part újraélesztése. Milyen 
jellegű fejlesztések várhatóak ezen a téren?
SzB: A jövőbeni hasznosítás sikeressége érdekében fontos a környé-
ken aktívan működő civil szervezetek bevonása, igényeik felmérésére, 
programjaik integrálása. A Duna ezen ága a zsilipes szabályozásnak 
köszönhetően közel állandó vízállásúnak mondható. Ez a legtöbb vízi 
sport és kikapcsolódás számára kedvező, így a csónak és hajótulajdo-
nosok mellett a környék többi lakosa előtt is megnyílnának a csónak-
házak és az egyéb új közösségi terek kapui. 

SzA: A három csónakház helyi védelem alatt áll, építészeti és kulturá-
lis értékük jelentős, mivel alig maradt fenn ilyen jellegű működő 
létesítmény hazánkban. Az eredeti rendeltetésük szerinti helyreállítás 
a megváltozott igények miatt nem lehet teljes, így  
a működés és a fenntarthatóság biztosítása új funkciók kiegészítését 
tették szükségessé. Ezek a beavatkozások ugyan némileg alakítják  
a csónakházak struktúráját, azonban végig törekedtünk arra, hogy  
a főbb karakterek megváltoztatása nélkül a mai kor nyelvezetét 
tükrözze a végeredmény.
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Segítségével az organikus toronyforma és az alépítmény geometri-
kus kubusának különbözősége harmonikusan együttműködve a 
környezet látványos jelképévé válik.

A 210 méter magas Bence-hegy a környék kiemelkedő pontja, a tetején 
emelkedő építmény pedig a környezet meghatározó eleme lesz. Milyen 
tájépítészeti szempontokat vettetek figyelembe a tervezés során?
PP: A tájépítészeti koncepció a torony szerkesztési elvére hasonlít, 
annak alapvetéseit erősíti, támasztja alá. A terület megközelítése 
az eredeti ösvény nyomvonalának minimális változtatásával 
történik, így a feljutás enyhén íves szakasza a torony spirális 
kialakítására reflektál. Látvány tekintetében a kilátó fő nézete a tó 
felé, annak tengelyére tájolt, így a teljes panoráma élvezhető. 
Egyébként a kilátótorony kialakításán túl, nagyon fontosnak 
tartottuk a hosszú távú üzemeltetés kritériumainak szem előtt 
tartását. Maga a kilátó szezontól függetlenül látogatható, azonban 
az alépítmény és a csúszda külön-külön is lezárható, így a kiszol-
gáló funkciók nem igénylenek állandó felügyeletet. Ennek előnye, 
hogy időszakosan, vagy előre leszervezett csoportok részére is 
kinyitható az épület, nem utolsó sorban pedig a beltér, és a 
csúszdarendszer állagvédelme is megoldott.

ÉgigÉrő paszuly
Interjú a Hello Wood alapítóival,  
Huszár Andrással, Pozsár Péterrel,  
és Ráday Dáviddal

A Velencei-tó északi partjánál magasodó Bence-hegy turisztikai fejlesz-
tésének ötletpályázata az idegenforgalmi hasznosítás lehetőségeit és 
szükségszerűségeit mérlegelve, egy land-art alkotásként értelmezhető 
kilátópont kialakítását tűzte ki célul. Első díjat nyert munkátok milyen 
megoldásokat ajánl az építmény jelképszerű megjelenítésére?
HA: A kilátó alapgondolata egy olyan történet köré szerveződik, ami 
itthon is értelmezhető, de a külföldi turisták számára is ismert. Az 
„égigérő paszuly” meséjének megelevenedésével egy olyan jelet 
szerettünk volna létrehozni, amely mind formájával, mind anyaghasz-
nálatával illeszkedik a környezetébe, mégis észrevehető, megjegyez-
hető és szerethető. Mivel a kilátó magassága 20 méterben maximali-
zált, ezért arra törekedtünk, hogy a méretbeli korlát ellenére is 
grandiózus hatást keltsen a felület. Elképzelésünk szerint a kilátó 
burkolatát alkotó vékony szálak nemcsak dinamikussá formálják  
a külső megjelenést, hanem az organikus struktúrát megtartva 

szerethető, szelíd felületet eredményeznek. A kilátó alapozási 
munkálatai eleve szükségessé teszik a hegy felső rétegeinek megbon-
tását, így lehetőség nyílik arra, hogy a kiszolgáló funkciókat egy 
végletekig egyszerű szerkesztési elvű alaptestben a terep alá 
süllyesszük. Alaprajzát tekintve a háromszög formára épül a koncep-
ció: a tó felé eső él egybeolvadva a természettel a lankába illeszkedik, 
a felérkezés helyszíneként funkcionáló további két él pedig a lépcső-
nek és a bejáratnak ad helyet. 

A kilátólépcső spirálja mellett egy zárt, száraz csúszda is helyet kapott. 
Ez a funkcionalitáson túl milyen jelentéstartalommal bír?
RD: A csúszda egyik fontos szerepe a kilátókra oly jellemző 
sűrűsödések kiküszöbölése és a közlekedés folyamatossá tétele, 
ugyanakkor a használhatóság mellett homogén szerkezetével 
összeköti, és egységgé szervezi az épület építészeti értékeit.  
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PERCZE 
ÉLMÉNYKÖZPONT
Aktív pihenés a történelmi dűlők lábánál

Interaktív kiállítótér 
egy hagyománytisztelő 
épületben 

Mád nem csak a Tokaji borvidéken 
betöltött szerepe miatt válhat 
kedvelt turistacélponttá: a bor-
rajongók mellett az aktív pihe-

nést kedvelők is felfedezik a folyókkal, erdőkkel 
és történelmi dűlökkel körülvett települést. Mád 
legújabb látványossága, a Percze Élményköz-
pont a régióba  látogatókat megszólítva szervez 
gasztronómiai és túraprogramokat.

Mád településről régóta tudott, hogy külön-
leges természeti adottságokkal rendelkezik, 
mivel borászata évszázadok óta a speciális talaj-
ra és klímára épül. A változatos kirándulási 
lehetőségek miatt mostanára nem csak a bortu-
rizmus virágzik, hanem az aktív pihenést ked-
velők is felfedezik a kistérséget.

A település legújabb látványossága, a Percze 
Élményközpont is ezekre az egyedi természeti 
adottságokra épít: Mád egyik legértékesebb 
dűlőjének lábánál  helyezkedik el, kilátással  
a településre és az azt nyugatról körülvevő 
dűlőkre. A település  borászcsaládja, a Szepsy-

A Tokaji borvidék és az aszú elválaszt-
hatatlan fogalmak - e köteléket Mád 
legújabb beruházása, az Aszúház erő-
síti tovább. A helyi építészeti hagyo-

mányokat tiszteletben tartó, mégis modern épü-
let egy régiós szinten is egyedi szolgáltatóközpontnak 
ad helyet: a júniusban nyitó borarchívum és inter-
aktív kiállítótér fő célja, hogy játékos technológi-
ai bemutatókkal ismertesse meg az aszúkészítés 
komplex folyamatát, illetve egy helyen mutassa be 
a legkiemelkedőbb pincészetek borait.

1461 nap - Tokaj-Hegyalján ennyi idő szüksé-
ges ahhoz, hogy az aszúszemekből bor legyen. Mád 
település legfrissebb beruházása, az Aszúház azt 
a folyamatot mutatja be, melyben a talaj adottsá-
gaitól az utolsó érlelési fázisig minden lépés külön-
leges, csak a tokaji borrégióra jellemző.

A Mádon dolgozó, 18. generációs borászcsalád, 
a Szepsy-család mellett olyan szakértők és befek-
tetők hisznek a település második virágkorában, 
akik turisztikai-gasztronómiai fejlesztésekkel 
támogatják a borászati fejlesztéseket. A települé-
sen az elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek köszön-
hetően egy kivételesen pozitív folyamat indult el. 
A helyi szabályzásnak megfelelően a szőlőtermesz-
tésben jellemzővé vált a szigorú terméskorlátozás, 
hogy kíméljék az ásványi anyagokban gazdag 
talajt, a borászatban pedig a magas minőségű, 
dűlőszelektált borok kerültek fókuszba. A helyiek 
összefogása visszaállította azokat a szigorú szten-
derdeket, melyek évszázadokon keresztül, más 
európai országokat megelőzve jellemzőek voltak 
a borvidékre. Az Aszúház ötlete ebbe a település-
szintű márkaépítésbe illeszkedik - és építészeti 
értelemben is a legutóbb mádi beruházások kon-
cepcióját követi. A régió első boutique hotelje,  
a mádi Botrytis esetében is alapvető cél volt, hogy 
a történelmi dűlők hangulatához illeszkedő, orga-
nikus épület álljon - és ehhez hasonló elvek sze-
rint épült az Aszúház is. 

Borászati és építészeti hagyományok találkozása
A háromszintes épületet a Lődi Építésziroda ter-
vezte, mely egyszerre ölt tradicionális és a nagy-
városi, kortárs művészeti múzeumokra emlékez-
tető jelleget. A nyitott fedélszék, a sok faanyag 
láttatása, a hagyományos épületforma, az ezen a 
vidéken szintén nagy hagyományú kőkeretek és 
az erős oromfal mind azt bizonyítják, hogy az 
épített környezetnek való megfelelést tartotta 
szem előtt az építésziroda. Emellett a kortárs épí-
tészeti törekvések is tetten érhetők, hiszen az 
Aszúház egy friss szellemiségű borászati-bortör-
téneti szolgáltató-központként működik, mely 

család szakmai vezetésével indulnak innen 
dűlőtúrák. Az épület egyfajta közösségi csomó-
pontként, állandó találkozóhelyként is műkö-
dik. Újszerű túralehetőségekkel várják azokat, 
akik a természetjárást választják: a  hagyomá-
nyos kerékpárok mellett a közeli erdőket és élő-
világukat védő elektromos autó, e-bicikli, 
segway bérelhető. A Bodrog és a Tisza összefo-
lyása kedvez a vízisportoknak is, ezért a Perczé-
ben túrakajak és túrakenu is elérhető.

Az Élményközpont belső kialakítása ennek 
az aktív, közösségi szemléletnek, illetve a ter-
mészeti környezet hangulatának rendelődött 
alá. Az emeleten található pihenő- és közösségi 
térben megismerhetőek a túraútvonalak, itt tar-
tanak elméleti oktatást a sporteszközök bérlése 
előtt. Ehhez a térhez kapcsolódnak a tágas tera-
szok, amelyekről a történelmi dűlők is belátha-
tók - az egyes dűlők azonosítását az üvegfelüle-
tekre írt feliratok és rajzok segítik. Az épületre 
jellemzőek a nagy üvegfelületek, a belső tér légi-
ességét pedig elegáns borfalak és az Atelier épí-

tészcsapat által tervezett, letisztult formavilágú 
Plié bútorok őrzik. A passzív pihenésre vágyók 
az Élményközpont külső és belső wellness-rész-
legében kapcsolódhatnak ki, melyet az épület 
északi, rejtettebb részén alakítottak ki, ezzel is 
hozzájárulva a zavartalan pihenéshez.

Az épület minden évszakban nyitva áll, a tá- 
gas terek hűtése és fűtése ugyanakkor gazdasá-
gosan megoldható: a korszerű rendszert segíti 
egy aprítékkazán, mely a szőlőtermésztésből és 
a térség mezőgazdasági tevékenységéből szár-
mazó melléktermékeket hasznosítja. Az Élmény-
központ nem titkolt célja, hogy a régió értékeit 
a gasztronómiában is képviselje: étlapján kiemelt 
helyet kapnak a vadételek, melyeket a saját 
tenyésztésű szarvasmarha- és halállományból 
készült fogások színesítenek, Mád hagyományos 
ízvilágát megismertetve a látogatókkal. A hely-
színen a Szepsy pincészet borait kóstolhatják  
a gasztronómia iránt érdeklődők - többek ķözött 
olyan tételeket, amelyek kizárólag az Élmény-
központban elérhetők. (x)

adatait lehet egyénileg vagy kis csapatok- ban 
végezni. Hasonlóan népszerű játék lehet a Bor-
zongora, melynél a billentyűket lépcsők helyet-
tesítik, az üvegek hangját pedig ébenfa ütők adják.

 
Okos fénypultok és a jövőbe tekintő bortrezor
Az Aszúház asztalba épített érintőképernyői Mád 
aktuális borait mutatják majd be. Ugyanilyen 
érintőképernyős fénypultokon elevenedik meg  
a mádi borarchívum, melynek böngészése során 
a vendégek kézmozdulatait infrakamera követi. 
Az épületben működő bortrezorban lehetőség 
nyílik a megvásárolt borok akár évtizedes szak-
szerű tárolására. Ha szeretjük a különleges meg-
oldásokat, érdemes lesz élni egy egyedi ajánlattal: 
a gyermekünk születésekor vásárolt bort közel két 
évtizedig is őrizhetjük itt, 18. születésnapjáig. Az 
Aszúház így gondoskodik arról, hogy Mád gene-
rációk számára váljon találkozási ponttá. (x)

ASZÚHáZ 
MádON 

minden korosztály számára kínál programokat.
Az épületbe érkező vendégek kortárs alkotá-

sokon, installációkon keresztül élményszerű esz-
közökkel ismerkedhetnek meg az aszúkészítés 
folyamatával: a termelőhelyekkel, a talajjal, a kő- 
zetekkel, a szőlőtermesztéssel, a metszéstől az 
aszúszemek egyenkénti leszedéséig. A látogatók 
bevonódását immerzív (térhatású) vetítéseken 
keresztül garantálják. “A kiállítás jelentős része 
játékos Augmented Reality-eszközökkel mutat-
ja be a szőlőhegyek alatti világot, illetve a szőlő-
szemek belsejében lejátszódó, csak erre a terület-
re jellemző aszúsodási folyamatot. Egy kiter- 
jesztett valóság-program segítségével virtuálisan 
is kézbe vehetőek a mádi kőzetek” – mesélnek  
a kiállítás részleteiről a kurátorok, Piskolti Ber-
nadett és Lendvai ádám. A központ tervezői 
minden korosztályra gondoltak: egy Augmented 
Reality-játékban a szőlőművelés jellegzetes fel-
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Szöveg
Fotó

Molnár Szilvia

TóTh BarnaBáS

Újra HeonLab kiáLLítási instaLLáció 
a soM-ban

Stresszdesign

M
iért nem? Így kezdek minden gondo-
latot egy ideje a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeummal (SOM) kapcso-
latban. Miért nem kötelező a 14-18 

éves korosztály számára, hogy tanulmányaik 
során legalább egyszer megnézzék a SOM 
állandó és aktuális időszakos kiállítását? Miért 
nem ismerik többen a SOM-ot? Csakhogy haza-
beszéljek: a művészettörténeti tanulmányok 
során úgy általában a SOM-éhoz hasonló tema-
tikus gyűjteményekről szó sem esik (esetleg, 
az esztétika szakokon a múzeumtörténeti elő-
adásokon kerülnek szóba ilyen gyűjtemények). 
Pedig, mint Varga Benedek, a SOM főigazgató-
ja a jelen időszakos kiállítás sajtótájékoztató-
ján kitért rá, Nyugat-Európában az éves múze-
umlátogatások ötven százalékát - a helyi la- 
kosok körében vizsgálva - már ezekben a tema-
tikus gyűjteményekben mérték az elmúlt pár 
évben. És ami, mint kulturális tendencia tőlünk 
nyugatra megjelenik, előbb-utóbb itthon is fel-
erősödik. Aki ismeri a SOM kiállításait, tudja, 
hogy a változás kovásza mindenképpen és már 
most az Orvostörténeti.  

Az állandó tárlat azon túl, hogy nagyon fon-
tos és érdekfeszítő gyűjteménye az orvoslás 

történetének, a múzeumtörténet olyan pilla-
natát is tükrözi, ami csak néhány euró- 
pai múzeumban látható. Az úgynevezett 
Wunderkammerekről van szó, a kuriózumok 
vegyes, sziporkázó gyűjteményéről, a mai 
múzeumok őséről, ahol még minden egy- 
ben, egységben volt jelen: képzőművészet, 
szobrászat, tárgykultúra, ásványok, a régi 
korok számára bizarr állati/növényi őslele-
tek stb. Ha szorosan az orvosláshoz kapcso-
lódóan, de ez a karaktere (részben) a SOM 
állandó kiállításának.  

Az időszakos tárlatok létrehozása, a bemu-
tatandó témák jellege okán (t.i. szövegerős, leíró, 
vagyis kevésbé vizuális) újfajta megközelítést 
kíván.  Itt lép be a design, ezen belül a narratív 
installáció, ami a látvány, de akár az érzetek 
szintjén egészíti ki az olvashatóakat. Ez történt 
az olló-design kiállítás (Olló. Vágod?), az erény-
öv témáját körbejáró tárlat (Mítosz és valóság – 
Az erényöv titkos történetei) vagy éppen Görgei 
Artúr tábornok fejsérülésének „nyomozása”  
(A sebesült Görgei) kapcsán, hogy csak néhányat 
említsünk. mindegyikét a MOME jelenlegi hall-
gatói, illetve gyakrabban Bartha Tamás és György 
Árpád Hunor (egykor maguk is MOME-sok),  
a Heonlab tervezői jegyzik. A jelen kiállítás tel-
jes vizuális megjelenését a Heonlab tervezői ter-
vezték és kivitelezték. Ezt a mozzanatot azért is 
fontos kiemelnünk, mert egyedülálló ma Magyar-
országon, hogy egy múzeum vezetője (Varga 
Benedek) tudatosan keresse, igényelje a krea-
tív műhelyek aktív közreműködését.

A most futó tárlat Selye János (1907-1982), 
az egyik legtöbbet idézett, világhírű magyar 
tudós ún. stresszelméletét járja körül. Selye 

1936-ban a Nature magazinban publikált elő-
ször arról a jelenségről, amit csak a későbbi-
ekben nevezett el stressznek. Stressz = az élő 
organizmus nem fajlagos reakcióegyüttesének 
leírása (az élő szervezet az egyensúlyát meg-
zavaró külső körülményekre reagál). E jelen-
ség kutatásának előzményei, Selye laboratóri-
umi kísérleteinek leírásai, a közérthetőséget 
segítő kötetei, preparátumgyűjteménye, mik-
roszkópok, filmrészletek és fotók egyaránt 
helyet kaptak a kiállításon. 

Bartha Tamás és György Árpád Hunor nar-
ratív installációja tér a térben. A múzeum két 
földszinti terében berendezett tárlat koncepci-
ójának alapja a stressz bemutatása, mely lehet 
pozitív vagy negatív reakcióegyüttes: ekként 
alapvetően két színre, feketére és fehérre redu-

kált a kiállítási enteriőr. Benne, mintegy kordon 
jelenik meg a fekete fóliaszalagokkal létreho-
zott belső „doboztér”. Erre az op-artos hatás-
ra erősít rá az a szerencsés, egységesítő gesz-
tus, hogy a tárlaton szereplő szinte minden kép 
fekete-fehérben szerepel – függetlenül attól, 
hogy az eredetije színes. Nem hagyhatom szó 
nélkül, hogy számomra a kiállítást aláfestő, 
egyúttal kiegészítő installáció a tudomány 
komolysága mellett szellemes részletekkel is 
bír. Elég csak rápillantani a kifeszített fóliasza-
lagokra, és menten arra gondolhatunk: mind-
járt szétfeszít a stressz! 

(Az izgalom biológiája. Selye János és  
a stresszelmélet dimenziói. Kurátor: Dr. Szabó 
Katalin; a tárlat megtekinthető: 2015. május 7. 
- október 31.)

György Árpád Hunor és Bartha Tamás, a Heonlab tervezői

Fekete-fehér, vagyis negatív és pozitív stressz 

Tér a térben. A design nem csak hátteret,  
pluszt is ad a kiállításhoz
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Vadas józsef: a Magyar iparMűVészet története.  
a századforduLótóL az ezredforduLóig. budapest, corVina kiadó, 2014, 296 p.

a griLL MűVészete (szerk. osVárt judit), M profood zrt. kiadó, 2015, 192 p.;  
LiMitáLt péLdányszáMban 

Vadas József új kötetéről 

Ízart

Ha alaposan szemügyre 
vesszük Vadas József 
könyvének borítóját, ak- 
kor némi zavart érezhe-
tünk: a főcímben az ipar-
művészet fogalmának 
szereplése már önmagá-
ban is számos kérdést vet 
fel, és megtévesztően 
behatárolja tárgykörét. 
Ezzel szemben a címso-
rok alatt található grafika 
sokkal többet ígér: egy 
karosszéket látunk, amely 
négy különböző bútorból 
adódik össze, így Borz 
Kováts Sándor, Kozma 
Lajos, Mikó Sándor munkáiból és a Vaszary 
János által tervezett „virágcserepes” kárpit-
szövetből Jámbor Lajos székén. Ez az össze-
adódás –, mely a könyvben azután megismét-
lődik a Falus Elek, Zsolnay Júlia, Báthory Júlia 
és Rippl-Rónai József dekorterveiből, illetve 
alkotásaiból kikerekedő medalion formájában 
– jól kifejezi, hogy a kötet átfogó történeti ívet 
kíván megrajzolni, egyúttal azt is megmutatja, 
hogy témája több az iparművészetnél.

Bevezetőjében Vadas József megmagyarázza 
a választott címet: „Az elmúlt közel százötven év 
esztétikai igénnyel vagy leleménnyel megformált 
tárgyi emlékeit összességében és egyaránt ipar-
művészetnek nevezzük, akkor is, ha nem egy mű/

Grillezni életforma. Művészet, a profik mester-
sége, időtöltése. E sorok írója csodálja a gasz-
trokultúra ezen ágát (is), mivel, hasonlóan néhány 
egyéb konyhai műveletekhez, igazán affinitása 
nincs hozzá. A konyhakönyvek is zavarba hoz-
zák, igazán és legutoljára Lénárd Sándor:  
A római konyhájával tudott azonosulni, amiben 
viszont csak panír az irodalomhoz a konyhamű-
vészet. De A grill művészetébe bele kellett néz-
nie. Lapozgatásra, szemlélődésre, végül olva-
sásra sarkallta ez a kötet. Vagyis elsősorban  
a milyen és csak utána a hogyan szippantotta be. 
Ha a grafika, az illusztrációk, azaz az arculat 
önmagában nem, akkor az impresszum elárul-
ja, hogy hol a titok, miért sikerült ez a könyv. 

A kötetet megrendelő és kiadó M Profood 
Zrt. (nagykereskedelmi fűszergyártó és élel-
miszer-ipari szaktanácsadó) ugyanis nem  
adta alább: Baráth Dávid grafikust kérte fel  
a kreatív koncepció, grafikai arculat megter-
vezésére és a művészeti vezetésre (egyébként 
a cég arculatának redesignját is rábízták). Nos, 

munka kapcsán éppen  
arra kell majd rámutat-
nunk, hogy technológiailag 
és szemléletileg véglete-
sen különböznek egymás-
tól.” (9. p.) E magyarázat 
nem csupán a benne fog-
lalt engedmény miatt vitat-
ható, hanem azért is, mert  
a szerző idézi a skót Stuart 
Pugh definícióját a totális 
designról, melynek egyik 
értelmezésében a design 
kiterjesztett fogalmába – 
tervezett környezet – maga 
az iparművészet is integ-
rálódik, így tehát nem 

tekinthetőek egymás szinonimáinak. Vadas József 
munkája a magyar design történetét dolgozza fel, 
még akkor is, ha az címében a magyar iparmű-
vészet történetéről szól.

A választott cím és a bevezető gondolatok 
ugyanakkor nem kisebbítik, és nem tompítják  
a 13 fejezetre tagolt munka érdemeit: a történe-
ti diskurzusok és összefüggéseik feltárását, 
továbbá a történeti folyamat hiteles és alapos, 
tényszerű és objektív rekonstruálását. A szer-
ző a századfordulós díszítőművészet, a historiz-
mus, a nemzeti (ön)reprezentáció és a terve-
zőképzés indulásának kérdéseitől egészen  
a 2000-es évek kreatív iparágainak és design-
orientált kisvállalkozásainak bemutatásáig jut 

el. A tárgyalt időintervallumban olyan kiválóan 
megírt fejezetek sorakoznak, mint például az 
1954-ben bevezetett kétezrelékes törvény hatá-
sára újjáéledő és a modernizmus irányzataiban 
meglepően nagy szabadságot élvező díszítőmű-
vészet vagy az 1960-as, 1970-es években formá-
lódó stúdióművészet, amely egyrészt – akárcsak 
napjainkban – összemosta a határt az autonóm 
és alkalmazott műfajok között, másrészt az anya-
gokkal és technikákkal való kísérletezés révén 
meg is újította azokat. Magától értetődő és trivi-
ális megállapítás, hogy a szerző azokban a feje-
zetekben a leghitelesebb, melyeknek eseménye-
it már kortárs szemtanúként élte, kísérte végig. 
Vadas József figyelmes és rendszeres olvasói-
ban itt néhol felidéződhetnek éleslátó kritikái, 
melyeket a könyv kitűzött céljai érdekében mel-
lőzni kényszerült. Ezek forrásait az összefoglaló 
és a kötetben szereplő, meghatározó alkotókhoz 
mellékelt irodalomjegyzékben találhatjuk meg – 
e gesztussal a szerző a bevallottan szerény kép-
anyagot is ellenpontozni kívánta.

Vadas József munkája – túlzás nélkül állít-
hatóan – hiánypótló, amely mind a szűkebb 
szakmát, beleértve az oktatást, mind pedig  
a téma iránt érdeklődőket egyaránt megszólít-
ja. Kötetével Vadas József példaértékűen és 
követendően sokat tesz a magyar designtörté-
net – számos hiátussal és vakfolttal küzdő – 
tudományos igényű feldolgozásáért, továbbá  
a design szerepének és fontosságának tudato-
sításáért és legitimálásáért. (Novák Piroska)

Baráth Dávid következetes tervezői munkája 
nyomán lett a receptleírások helyett művésze-
ti gasztronómiai album a kötetből. Persze 
bevezetőjében étrendi piramisok, glikémiás 
index és terhelés, az ideális étrend leírása, ezt 
követik a grillezés technológiája és a kapcso-
lódó kulináriák (borok és fűszerek). Majd mind-
ezek után elindul az átfutó képekkel tördelt 
ételleírások sora Csonka Gergő receptjeivel 
és Körmendi Imre ételfotóival (styling: Andó 
Ildikó, food styling: Baráth Áron), amiket Végel 
Dániel hangulatfotói kísérnek (a mediterránum 
lakomafotóinak ihletésével).

A kötet dombornyomásos textilborítása  
a 60-70-es évek kísérletező, gazdag grafikai 
világának modern idézete. A parázsló szénről 
készült fotó ábrázolásának elemeit szétszed-
ték, újra összerakták, átrajzolták és szitázták, 
így sajátos, fametszetekre és éles dokumen-
tumfotókra hajazó ábrázolást nyertek, ami  
a vörös címsorral és élfestéssel nagyon inten-
zíven hozza a tűzrakás hangulatát. MSz

Az ideivel együtt immár negyedik alka-
lommal nyerte el egy innovatív 
sporteszközzel, a Teqball-al a Red 

Dot Design Awardot (termék kategóriában)  
a Co&Co csapata. A Teqball egy futballalapú új 
sporteszköz és egy új sport is egyben, amely 
mind a profi focisták, mind az amatőr sportba-
rátok számára kiválóan alkalmas a technikai 
tudásuk, a koncentrációs készségük és az álló-
képességük fejlesztésére. A Teqball a labda-
rúgás legtisztább válfaja, mivel a játékosok 
között nincs fizikai kontaktus, sőt, az eszközt 
sem lehet megérinteni a játék közben, ebből 
adódóan a sérülésveszély kockázata nagyon 
alacsony. A Teqboard kialakítását úgy tervez-
ték meg, hogy a labda minden esetben kipat-
tanjon a játékosok felé. Egy Teq mérkőzés vagy 
edzés során, 2-3 másodpercenként labdába 
kell érnie a játékosoknak, melynek köszönhe-
tően rövid idő alatt nagyon magas érintésszám 
érhető el, ami nagymértékben javítja a játéko-
sok labdabiztosságát.

Apropó, lapzártánkkor éppen könyvhét! 
A fővárost járva (de remélem, nem csak 
Budapesten) a Helikon Kiadó új zseb-

könyv-sorozatának képei köszönnek ránk a pla-
kátokról. Egyéb mellett Napóleon, Szun-ce, 
Oscar Wilde, Lewis Carroll kötetek jelentek meg 
zsebre vágható méretben, megfizethető áron, 
és ami miatt ebben a magazinban külön figyel-
met érdemelnek: remek borítókkal felöltöztet-
ve.  Szabó Levente tervezőgrafikus autonóm 
alkotói világát jól ismerik a könyvbarátok és a 
grafika, animáció szerelmesei. Márciusban sok 
munkája mellett, a Műhely kávézó & galériában 
már láthattunk néhányat ezen borítótervek 
közül is, és most már „kézbe is vehetjük” azo-
kat. A nagy felületekkel kialakított, fekete, fehér 
és egy kiegészítő színre redukált képi ábrázo-
lásában egy-egy mű lényegi mozzanatát, pilla-
natát, „szereplőjét” jeleníti meg. 

Futball, másképp

A dolgozó 
legjobb 
barátja

01

01

03
Akár irodai, akár otthoni munkavégzésre 

nagyszerű Kerékgyártó András egyik leg-
utóbbi munkája, az íróasztal, mely The 

desqest néven fut. Egy új, feltörekvő márka,  
a Zebramade számára tervezett, skandináv han-
gulatú asztal (méretei: hossza: 115 cm, széles-
ség: 55 cm, magasság: 75 cm) könnyed, hajlított 
fémlábakat kapott. A raklapok szerkesztési elvét 
továbbvivő bútordarab felső része (fiók, polc-
rész, lap) lucfenyőből és natúr tölgyből készül. 

Alice új ruhája

www.octogon.hu
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Keménylegényeknek Orosz grafikus hallgatók, mindnyájan  
a British Higher School of Arts and 
Design moszkvai akoljából, gondoltak 

egy merészet és a személyes design jegyében 
megalkották a BARB névre keresztelt parfümös 
flakont, s mellé persze a teljes grafikai arcula-
tot, csomagolást, plakátokat. A BARB tehát ma 
még koncept, de kétségtelenül a piacra való 
bevezetésért, s persze előtte egy értő parfüm-
készítőért kiállt. Az elképzelt célcsoport tagjai 
dinamikus, a céljaik eléréséért a végsőkig küz-
dő sziklakeménységű férfiak, akik számára fon-
tos az egyediség. Ekként a tervezők a pumpás 
parfümöt tartalmazó üvegfiolák (elvben újra-
tölthetőek) mindegyikét más és más csiszolt 
bazaltzúzalék-darabba illesztve képzelték el 
(egyediség, keménység), a dinamizmust pedig 
a logó lendületes, gesztusjellegű vonalvezeté-
se tükrözi. Tervezők: Roma Lazarev, Szergej 
Anyenko, Alexander Romanov, Elena Korosiltszeva, 
Anton Kabarov.

Nagytermes munkahelyi környezetben is 
jól teljesít Bizsók Vajk és tervezőtársai 
irodai telefonfülkéje, a Silent-booth. Bel-

sőépítészekkel közösen hozzák létre, majd fej-
lesztették tovább a fülkét, amely egyedi forma-
tervezése, anyagtulajdonságai révén csend- 
szobát von a bent tartózkodó köré. Az alapmo-
dell állóhelyes, tartozékként választható hoz-
zá fenéktámasz is, továbbá lehajtható asztal, 
laptop- vagy telefontöltő, hálózati csatlakozó, 
külön világítás – vagyis egyre csak fokozható 
a kicsiny enteriőr komfortszintje. Az irodai 
alkalmazáson túl jó szolgálatot teljesíthet bevá-
sárlóközpontokban, zajos szórakozóhelyeken. 

A Mazda új ún. KODO designja nem áll meg 
az újabb autók formatervénél, a neves 
japán vállalat formaadói továbbléptek, 

és a Mazda6, a Mazda3 és a CX-5 feszes, erő-
teljes, mégis lágyan ívelő vonalait átvitték  
a kerékpártervezés területére is. Az új autóso-
rozatok lendületét, főbb színvilágát, kifinomult, 
kézműves részleteit (kézzel varrott bőr, ese-
tünkben a nyeregkárpitokon) egy, a teremke-
rékpárok gépeire hajazó formába, az MX-5-be 
integrálták. A kerékpár hivatalos bemutatója 
az idei milánói design vásáron történt.
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A mozgás lelke
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Weiler Péter: Panelrengeteg című sorozat, giclée vászon, 100 x 80 cm és 80 x 80 cm, aránytól függően
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Eredetileg anyagi megfontolások miatt döntöttek az „loftosan” szabadon hagyott szerkezetek mellett,  

a lenyűgöző régi nyílászárókkal és a tulajdonosok személyiségét érvényesüli engedő,  

nem túlszabályozott berendezéssel viszont  

olyan üdítő eklektika jön létre a belvárosi lakásban, amit ritkán látni idehaza.

KlassziKus és modern 
üdítő eKleKtiKája

Tér és fény
Szöveg

Belsőépítész
Fotó

Fotó asszisztens:

Ráz LoLa

WeineR Judit

FiLep KRisztina

Besenczi RichaRd

DecoDeco

Bármilyen meglepő: korábban bankfiók volt itt

Kreatív rendetlenség, műteremszoba

T
ágas, galériaszerű nyilvános terek és 
intim, ugyanakkor funkcionális privát 
szféra – ezen alapul a klasszikus bel-
város egyik – mostanra – legimpozán-

sabb terén elhelyezkedő családi lakás elren-
dezése. A lenyűgöző, a teljes falon végigfutó 
eredeti ablaksor egyértelműen a lakás legmeg-
határozóbb eleme. A fölötte a felújítás során 
előkerült vasszerkezet, no meg a lakás koráb-
bi, iroda korából itt maradt számtalan gépé-

pult, és az egyébként az egész lakásban egy-
séges, hófehér laminált padlóburkolat uralja. 

A világos árnyalatoknak és a jól megterve-
zett világításnak köszönhetően az udvari helyi-
ség sem sötét, amiben közre játszik a fémsíne-
ken csúszó tolóajtókkal leválasztott, fényárban 
úszó nappali is. A fényes, hófehér tér galéria-
szerű hátteret biztosít a lakásban főszerepet 
játszó műalkotásoknak és számos, műalkotás-
nak is beillő tárgynak. 

szeti elem adta az ötletet, hogy nem vesződnek 
a drága takarásokkal, inkább rájátszanak kicsit 
az ipari megjelenésre. 

Korábban bankfiók volt itt ugyanis, a beosz-
táson pedig nem is változtattak jelentősen, 
mindössze a mostani nappaliból távolítottak el 
néhány falat, a szalagszerű szobákból egyet-
len hatalmas teret alakítva ki. A bejárat a koráb-
bi recepció terébe nyílik, amely most a kony-
hának ad helyet. A tágas, nyílt teret a méretes 

Például a gigantikus méretű tömörfa étke-
zőasztalnak, amelyet egy étteremben láttak 
meg a megrendelők. Az azt készítő Ferencz 
Norberttel végül annyira egymásra hangolód-
tak, hogy több tárgya – a régi bicikliből készí-
tett polc és az uszadékfa pad is a tér megha-
tározó darabja lett. 

Az étkező fölötti kristálycsillár és blondel 
keretes tükör békésen megfér a modern, fém-
lábú székekkel, minimál kanapéval, vagy épp 
a szemközti falat díszítő, régi flipper üveg vilá-
gító dekorációjával. A fehér alap mindezt egy-
séges keretbe foglalja, így vegyes tárgyak nem 
zűrzavart keltenek, sokkal inkább egyenként 

az érdeklődésünkre tartanak számot. Persze 
mindehhez szükség van a tér impozáns mére-
teire, a végtelenül beáradó fényre és arra is, 
hogy a sokféleség korántsem jelent zsúfoltsá-
got. Jellemző részlet, hogy a domináns csillár 
mellett a szoba többi (számos) világítóteste 
visszafogott, szinte láthatatlan darab. 
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Fekete-fehér elegancia, Vaszilij-székkel

egyedi és klasszikus design + képzőművészet mindenütt

Itt az ipari stíl dominál

A nyitott közösségi terekből szűk folyosó 
vezet a privát szférába, a gyerek-, háló- és für-
dőszobákhoz. Utóbbiakban is az ipari stílus 
dominál metrócsempével, nyersen hagyott vas-
szerkezetekkel. A tér méretei lehetővé tették, 
hogy külön fürdőt kapjanak a „fiúk és a lányok”, 
a nagyobbikhoz tartozó külön vécét használják 
a vendégek is. A két bejárat kialakításához szük-
ség volt néhány plusz centire, így a helyiség 
kissé „belóg” a folyosóra. Ha már így van,  
a kiugró falszakaszt élénk vörös színnel emel-
ték ki, így a mosdót az is könnyen megtalálja, 
aki először jár a lakásban. 

A lakás legeldugottabb, a folyosó helyett  
a dolgozóból nyíló helyiségébe került a mond-
hatni puritán háló. Melegséget adó padlósző-
nyeg, az ötven centis falba süllyesztett tároló 
és egy jól elhelyezett Marcel Breuer szék min-
den berendezés a lélegzetelállító – itt dupla 
hangszigeteléssel ellátott – ablakok előtt.  
Van, amit nem érdemes bonyolítani. 



Weiler Péter: Panelrengeteg című sorozat, giclée vászon, 100 x 80 cm és 80 x 80 cm, aránytól függően - Úgy két évtizede alkot Weiler Péter, szervez a szociális művészeti akciókat, 
performanszokat (pld. Képért kenyeret akció, 2009, Fiktív kötvények kibocsátása, 2015). 
egyedi, kollázs-jellegű grafikai világot hozott létre, mely szinte minden esetben figuratív, hol humorral, másszor érzelmekkel átszőtt. 



Weiler Péter: Panelrengeteg című sorozat, giclée vászon, 100 x 80 cm és 80 x 80 cm, aránytól függően. - Weiler képein korunk Magyarországának attribútumai – mint a 4-es metró Fővám téri 
megállójának Grcic-székei, Ikea/Klippan-kanapé –, lakótelepi házak és örök-retró tárgyaink – fröccsöntött műanyag presszószékek és kórházi várók széksorai, UHT-tejesdoboz – mind 
főszereplők egy-egy filmképszerű jelenetben



Weiler Péter: Panelrengeteg című sorozat, giclée vászon, 100 x 80 cm és 80 x 80 cm, aránytól függően
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Reménytelen – valószínűleg ezzel a szóval írták le a legtöbben a pesti kis lakást, amelyet –bár a város egyik legjobb utcájában található – egy 

éve próbáltak sikertelenül értékesíteni. A lehetőséget Weiler Péter festőművész látta meg az elhanyagolt ingatlanban – pontosabban a 

lichthofra néző ablakban.

laKásfeltárás Pesten

Képgaléria
lakással

Szöveg
Építész

Fotó
Fotó asszisztens:

Réz LoLa

WeineR Judit 

FiLep KRisztina

Besenczi RichaRd

DecoDeco

Weilerland. A képzőművésznek hamarosan  
kiállítása is lesz:  Tihanyban az Art Placcon,  
július 23-26. között

Nem volt kérdés, hogy a fal és a padló mindenütt hófehér lesz, mert így jóval tágasabb!

A 
menthetetlenül rossznak tűnő beosz-
tást egy huszárvágással alakították 
át: a bejárat az eredetihez képest  
a lakás másik végébe került, így két 

legyen ütöttek egy csapásra: nem csak az érke-
zés kellemesebb – szűk folyosó helyett a tágas 
központi térbe – de a lakás elhelyezkedése miatt 
a függőfolyosóról való bejutás is komfortosab-
bá vált. Vagyis egy ötlettel jelentősen növelték 
a lakás használhatóságát és értékét. 

Megszabadultak minden nélkülözhető faltól, 
az egy térbe szervezett konyha és nappali mel-
lett az egyszerű, sínen futó tolóajtók révén még 
az egyik háló is a közös térbe kapcsolható. Való-
jában egyedül az íves fal mögé rejtett – és  
a lakás legdrágább tárgyával, egy „mindent tudó” 
zuhanykabinnal felszerelt – fürdő teljesen zárt. 

Hogy a tér még tágasabbnak érződjön, nem volt 
kérdés, hogy minden fal és padló hófehér lesz. Ez 
az egyébként olcsó megoldás remek hátteret ad  
a tulajdonos képeinek, amelyek alapvetően  
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határozzák meg a kis lakás stílusát. A jellegzetes, 
tiszta kékek, sárgák és mindenekelőtt pirosak, 
valamint a festmények grafikus vonalai az egész 
lakás berendezésében visszaköszönnek. Olyany-
nyira, hogy a bútorok tulajdonképpen csak funkci-
onális keretet adnak a privát kiállításnak. 

Az egyszerű berendezést éppen az élénk szí-
nek teszik vidámmá és különlegesebbé. Ezek nem 
csak kiegészítőkön, de olyan meghatározó dara-
bokon is megjelennek, mint a designelemként is 
funkcionáló, ugyanakkor az átmeneti tartózko-
dásra szánt kis lakásban elegendő tároló funkci-
ót biztosító, élénk színű, klasszikus öltözőszek-
rények, vagy a konyha elemei.  A sok bútorban 
visszatérő fém, a nyers, fémsínen mozgó ajtók,  
a raklap asztal és például a dekorációs elemként 
használt – egyébként természetesen sárga – lét-
ra ipari hangulatát is a színek teszik kifejezetten 
frissé és vidámmá.  A hangsúlyos kolorit mellett 
a kiegészítők révén lesz a lakás az áruházi kata-
lógus helyett egyedi tér. Az olykor funkcionális, 
máshol inkább dekoratív neoncsövek, a kopott 
fémlámpa, a fűtőtestek egyedi formája, a fémhul-
ladékból készült modell repülő vagy a falra lóga-
tott, klasszikus vonalú bicikli a hivatalos stílust 
megbontó egyéniséget adnak a térnek. 

A nagy „attrakció” azonban a folyosó végi 
lichthofban kialakított, aprócska terasz, ami 
épp elég nagy ahhoz, hogy kiválóan élvezhető 
legyen a belvárosi napfény és egy kicsi, a kül-
földi vendégek számára vonzó, pesti hangulat. 
Amit egyébként csak a folyosóra talán épp jel-
zésként beépített, világító műalkotásként újjá-
születő, szecessziós üvegablak képvisel. 

A festmények grafikus vonalai mindenütt visszaköszönnek a berendezésben

Sok bútorban visszatérő anyag a fém

Praktikus, egyúttal rafinált részletek



A Konyhakör egy álom. Álom egy 
hosszú asztalról, ami körül 
ismerősök és ismeretlenek 

vacsoráznak, reggeliznek, uzsonnáz-
nak. Kicsit, mint Platón lakomáján, az 
ideák világára látunk itt rá még akkor 
is, ha nem is mindig a szerelemről esik 
az étkezések alkalmával szó, mint Szók-
ratész, Agathón, Arisztophanész és  
a többiek között. Önmeghatározása sze-
rint a Konyhakör „a gasztronómia, a mul-
ti-szenzuális tér és egy hosszú közössé-
gi asztal fúziója, ami mellett sokféle 
ember találkozik egymással.” Minden 
alkalommal egy olyan tér épül fel, ami 
eltér a megszokott éttermi környezetek-
től. Inkább, mint egy színházi előadás 
esetében, a „darabokra” jellemző egy-
fajta dramaturgia és díszlet. Abban is áll 
a hasonlat, hogy az egyes vacsorákra 
előre, limitált számban adnak el jegyet. 

Álom, álom,
 édes álom



Az elmúlt másfél évben, közel egy tucat 
eseményen a szervezők együtt dolgoz-
tak Andrea diPierivel a Basic Collection 
bemutatótermében, borestet tartottak 
Merfelsz Gáborral a Higgsfield videó-
galériában, angol vidéki vacsorát adtunk 
Kiss Tibor divattervezővel (Je Suis Belle) 
egy diófa alatt. A Párisi udvarban monar-
chikus estet tartottak, ahol Kiss O’Shea 
Dániel, az Alabárdos étterem séfje készí-
tette az étkeket. Egyébként is jellemző, 
hogy a város titkos tereit, zárt zugait szel-
lemítik át a vacsora szervezői, ami egy-
fajta designszemléletet kölcsönöz az 
alkalmaknak. Wossala Rozival egy lezárt 
melegbár város feletti üvegkalitkáját 
„lakták be”, majd egy körpanorámás 
Nagymező utcai tetőteraszon Allen 
Diwannal, a világ első Michelin-csillagos 
indiai séfjének sous chefjével költöttek el 
egy vacsorát.

A sorozat folytatódik, és az idei évben 
Galgóczy Gábor, Rosenstein Robi és 
sokan mások dolgoznak közösen, hogy 
filmbe illő vacsora szülessen meg. Min-
den esemény nyitott, de minden részt-
vevőnek részt kell vállalnia az álom 
megszületésében. (Martinkó József)
Fotó:  Horváth Ádám
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Szépítő füvek 
szentélye

IlcsI szépségmanufaktúra

Bár az idehaza is népszerű Ilcsi kozmetikumokat több mint negyven országban forgalmazzák,  

a nagy múltú cégnek mindezidáig nem volt saját üzlete.  

Májusban megnyílt szépségmanufaktúrájukról  

a Hatvani-Korompay tervezőpáros egyik tagja, Hatvani Ádám mesélt.  

É
rdekes márka az „Ilcsi”, mert úgy lett 
világhíres, hogy még ma is jobbára 
csak a szakma és a közvetlen felhasz-
nálók ismerik. Ilcsi néni, Molnár Dáni-

elné a múlt század ötvenes éveitől keverte cso-
dakrémjeit, ma már több száz termékből álló 
professzionális natúrkozmetikai termékcsalá-
dot forgalmaznak, tanfolyamokat szerveznek 
kozmetikusoknak, továbbá referencia szalo-

nokban az alapító módszereivel kényeztetik  
a vendégeket. Sok évtizedes munkája elisme-
réseként Ilcsi nénit kitüntették a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Kiskeresztjével, a már-
ka többszörös Superbrands-díjas és a Magyar- 
brands listára is felkerült. 

Hogyan választ egy ilyen illusztris cég épí-
tészt, amikor saját üzletet szeretne nyitni? Csak-
is a legjobb referenciában bízva. A tulajdonos 

felfigyelt arra a hírre, hogy a sporaarchitects 
kategória győztesként 2014-ben elnyerte az 
Architizer A+ Awards Zsűri és Közönség díját 
– az M4 két szenzációs metróállomásáért. Mivel 
ő is valamilyen különleges megoldásban gon-
dolkodott, megkereste az építészeket. Hatvani 
Ádám (sporaarchitets) és Korompay Attila (tér-
hálózat) olyan formabontó üzletet terveztek, 
amely magában hordozza az Ilcsi Szépítő Füvek 

Szöveg
Építész

Fotó

Petrik rita

Hatvani ÁdÁm, koromPay attila

bujnovszky tamÁs

Az építészeti koncepció a meglévő épület nyers brutalitásában rejlő szépség, a téglafalak, valamint a beépített fa-, és világító plexidobozok kontrasztjára épül
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minden alapértékét és filozófiáját. Tradíció és 
modernitás, manufakturális módon készített 
berendezés, minőségi anyaghasználat, funkci-
onalitás és ergonómia – mindez együtt a szem-
nek is kellemes, megnyugtató, luxus színvona-
lú környezetet teremt.

A budai Vár tövében álló, több mint száz éves 
polgári bérház utcai üzlethelyiségében koráb-
ban öltönybolt működött. A jelentősen leromlott 
helyiséget minden fölösleges szerkezettől, vako-
lattól, szerelvénytől megtisztították, hogy kihasz-
nálhassák a régi ház strukturális szépségét. 
Ebbe az egyszerű, hosszú, nagy belmagasságú 
térbe helyezték bele a kozmetikai szalont úgy, 
hogy megteremtsék a funkció megkívánta inti-
mitást, lehatároltságot, mégis megmaradjon  
a tér egységes, csarnokszerű jellege. 

A Vérmező felől délután „végigsöpör” a nap-
fény az üzlet első részén. A hatalmas üvegfelü-
leteken át akadálytalanul áramlik be a fény.  
A bejáratot (ami korábban a sarkon volt) áthe-
lyezték az Attila út felé, a fogadótérbe egy süly-
lyesztett kert fölötti hídon lehet bejutni. A kert-
ben az Ilcsi kozmetikumokban is felhasznált 
növények nőnek. A tágas szalon téglaboltíves 
alsó szintjére a sokféleképpen kihasználható 
előadótér került. Az üzlet hátsó részébe galéri-
át építettek, ahol a vizes blokkok, öltözők és más 
kiszolgáló funkciók kaptak helyet. Az építészeti 
koncepció a meglévő épület nyers brutalitásá-
ban rejlő szépség, a téglafalak, valamint a beépí-
tett fa-, és világító plexidobozok kontrasztjára 
épül. Rusztikus, ipari esztétika találkozik a tér-
elválasztó bútorok letisztult geometrikus egy-
szerűségével. Színeket szándékosan nem hasz-
náltak, hiszen a természetes alapanyagokból 
készülő Ilcsi krémek szép színesek, így jobban 
kiragyoghatnak a natúr környezetből.

A belső térben a szépségápolás összes műve-
letének és teljes arzenáljának megfelelő helyet 
alakítottak ki. Fogadótér bemutatóteremmel, fod-
rászat, masszázs, manikűr, pedikűr, arcpakolás, 
kozmetikai kezelések. Mindez komplex térbeli 
elhelyezést kíván, de egyszerű szervezési elv 
mentén. A fodrászat például nyitottabb, hiszen 
ott a hölgyek szeretnek nézelődni, egymással 
csevegni, az infraszauna és a masszázs viszont 
teljesen zárt terület. Az építészek a különböző 
mértékű lehatárolást ötletes és mutatós beren-
dezéssel, a „ház a házban” elvet követő mini épü-
letegyüttessel oldották meg. Ezek az egységek 
fából és plexiből, lineárisan kialakított funkció-
dobozokba kerültek úgy, hogy az egyes tevékeny-
ségek jól elkülönüljenek, ne zavarják egymást. A 
dobozok mellett két oldalt lehet közlekedni, a szé-
lesebb útvonal a vendégeké. Aki ide betér, azt exk-
luzív, kellemes környezet és vendégszeretet 
fogadja. Az itt dolgozók nagyon szeretik új mun-
kahelyüket, amely harmonikus, kényelmes kör-
nyezetet teremt az általuk nyújtott magas szín-
vonalú szolgáltatásokhoz.

A fodrászat nyitottabb, hiszen ott a hölgyek szeretnek nézelődni, egymással csevegni

A belső térben a szépségápolás összes műveletének és teljes arzenáljának megfelelő helyet alakítottak ki
egyszerű, hosszú, nagy belmagasságú tér 
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Deco

Építész tervezők:
Hatvani Ádám (sporaarchitets), korompay attila 

(térhálózat)

Építész munkatárs:
németh nóra

Kertterv:
varga tibor, kiss blanka

Tervezés éve:
2014-2015

Kivitelezés éve: 
2015

Projekt bekerülés: 
150m Ft

KERTTRADE Kft. | 2336 Dunavarsány-Erőspuszta, Dunavarsány Ipari Park
tel: +36 24 / 534 060, -070, -080 | fax: +36 24 / 534 081
www.plexiglas.hu | www.muanyag.hu | muanyag@kerttrade.hu

K E R T T R A D E a minőségi műanyagok szakértője

építész tervezők: térhálózat_Korompay Attila | sporaarchitects_Hatvani Ádám
fotó: epiteszetifoto.hu_Takács Ákos
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Rusztikus, ipari esztétika találkozik a térelválasztó bútorok letisztult geometrikus egyszerűségével
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4ECK éttErEm

Bécsi taxi

Szöveg
Enteriőrterv és 
arculat
Fotó

Molnár Szilvia

KiSS MiKlóS

JaKSa Bálint

M
íg a hetedik a designboltoké, Bécs 
első kerülete, különösen a város 
egyik legkorábban megnyitott városi 
parkja, a Stadtpark környéke fejlő-

dése révén lényegében a császárváros viru-
lens gasztronegyede. A park nyugati sarkához ki- 
futó Johannesgassén, a 16. számú saroképület 
földszinti, galériázott üzlethelyiségében tavaly 
tavasz óta egy kellemes étterem üzemel, ügy-
vezetője (Rudasics István), tervezője (Kiss Mik-
lós) mindketten magyarok. Kulináris utazásra 
hív ez a hely, miként áll ez az egyik ablakfelira-
ton („Kulinarische reise”), s neve, 4ECK = 4 sarok 
(túl azon a szójátékon, hogy ez egy sarokház), 
de átvitt értelemben 4 égtáj is arra utal: aki ide 
betér, megkóstolhatja a nagyvilágot. Split 
calamari, Parma saláta, Vancouver, mint lazac-
étel, egy Stockholm fantázianevű tésztaféleség 
vagy a Budapestre keresztelt, libamájpásté-
tommal és fügelekvárral megbolondított bun-
dás kenyér, mind-mind a gasztronómia nyelvén 
beszéli el ezt a kalandot. És a 4ECK attól is 
válik igazán urbánus, „up-to-date” hellyé, hogy 
itt már elektronikus (tehát több nyelvű) étla-
pot használnak! 

Az étterem designja is ennek a kalandnak 
adott alapot. Az utazásra, mozgásra is asszo-
ciálhatunk az étterembelső falain lépten-nyo-
mon látható 3D-s taxi-képek láttán. De a szí-
nes, városnevekkel (Tel Aviv, Berlin, Lyon stb.) 
ellátott, a képszélekre rögzített modell taxik-

kal dekorált képek valami egyetemesre, ese-
tünkben a világ szinte minden nagyvárosában 
működő személyszállításra, a taxizásra is utal-
nak. A látványos belsőépítészeti megoldások, 
méregdrága berendezési tárgyak és kiegészí-
tők helyett a kifinomult grafikai, tipográfiai rész-

letek ragadják meg a szemlélődő vendég tekin-
tetét. Továbbá annak, aki még a 4ECK előtt is 
járt itt (tulajdonképpen a régi 4ECK-ben), talán 
kicsit de déjà vu-je lehet, nem véletlenül: Kiss 
Miklós enteriőrkoncepciójának egyik lényegi 
szempontja volt, hogy a meglévő bútorok, 

Valami egyetemesre, a világ szinte minden nagyvárosában működő személyszállításra, a taxizásra is utalnak a taxi-képek

A meglévő bútorok, berendezési tárgyak felhasználásával jöttek létre abszolút új téri szituációk
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berendezési tárgyak felhasználásával hozzon 
létre abszolút új téri szituációkat. Bizonyára 
ezek a tervezői finomságok is hozzájárultak 
ahhoz, hogy a neves nemzetközi asztalfoglaló 
platform, a Quandoo 2014 díjazottja, illetve  
a szintén nemzetközi GastroBizz 2015 tavaszi 
kongresszusán a Kreatív fejlesztés kategória 
fődíjasa is lett.

Az étterem a Quandoo 2014 díjazottja  
és a gastroBizz 2015 tavaszi kongresszusán  
a kreatív fejlesztés kategória fődíjasa is lett 

designlokátor

mEataly

Hús hússal
Szöveg

Belsőépítész tervező
Belsőépítész munkatárs

Grafika
Fotó

MarKó BarBara

Koczoh Judit (hollán9)

Ferth tíMea

óvári GerGő

KöveSdi réKa
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A
ki gyakran főz, szinte biztos, hogy 
saját hentesétől vásárol a legszíve-
sebben. Nem véletlenül, hiszen a hús 
bizalmi műfaj. Nincs könnyű dolga 

annak, aki új szereplőként lép a piacra, de  
a design a segítségére siethet, ahogy a Bajcsy-
Zsilinszky úti Meataly esetében is történt. 

Az olasz gasztrokultúra egyik legcsodála-
tosabb bázisa a salumeria, azaz csemegebolt. 
Egy olyan üzlet, ahol húst, sajtot, savanyított 
zöldségeket, olajakat vehetünk, és némi udvar-
lás után akár egy friss szendvicset is össze-
állítanak nekünk. A Meataly ezt a tradíciót tol-
ja el finoman a látványkonyha irányába, 
megtartva az olaszos fesztelenséget. Titka az 
egyszerűségben rejlik, ami nagyon rokon  
a magyar talponálló hentes hagyománnyal, 

amikor a választott hurkát bedobják a sütőbe, 
aztán mehet is a fodros papírtányérra a ková-
szos uborka mellé. 

A Meatalyban szerencsés arányban kevered-
nek a talált tárgyak és a vintage hangulatú, új 
elemek. A felújítás során előtűnő szelvényesen 
osztott mennyezet különösen jó karaktert ad  
a térnek, szintén az eredeti belsőhöz tartoztak 
a kerek falilámpák, melyek a hatvanas éveket 
jelenítik meg, de inkább a dolce vitás, mint kádá-
ri értelemben. A római utca hangulatát hozza 
a falikút, elmosva a kint és a bent határvona-
lait, amivel a hely amúgy nagyon ügyesen ját-
szik, a látványkonyha ugyanis az ablakba került, 
feloldva a belső tér zártságát. A mindenütt visz-
szaköszönő rézfelületek tompa csillogása pedig 
behozza a napfény játékát.

Amikor már az aluljárókban mirelit pogácsát 
áruló lánc is ál-ipari lámpákra cseréli a neon-
fényeket, óvatosnak kell lenni. A hamis vintage 
kockázatos terep, de a Meataly nagyon jó pél-
da rá, hogy léteznek kiváló megoldások is, ilyen 
például az eredeti majolika helyett saját terve-
zésű, printelt tapétát használni, vagy az unalo-
mig ismert, elérhető ipari lámpák helyett inkább 
utángyártott, de izgalmas formájú függesz-
tékeket választani. 

Bizalomébresztő az igényes asztalos munka 
is, működik a tölgy otthonossága, a gondosan 
kialakított csapolások és kedvesen egyenetlen 
felületek észrevétlenül megerősítenek benne, 
hogy jó kezekben vagyunk. A tömör fa gyalu-
pad pedig ugyanazt a maszkulin energiát jele-
níti meg, mint a bika a Meataly logóban.

Maszkulin energiák áramlása 

Majolikamintás printelt tapéta, otthonos tölgyfa kiegészítők
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Baraka restaurant & Lounge

Fine dining 
közösségformálás 
a Belvárosban Szöveg

Design concept 
Logó (grafikai 

tervezés)
Fotó

Mizsei Anett

FónAgy DórA

gryllus Ábris

bAtÁr zsolt

G
asztrokultúra és design elválaszthatat-
lan egységeként született meg a Baraka 
legújabb vendéglátó egysége a Dorottya 
Palota szomszédságában. A nyitott, elő-

készítési folyamatokat megmutató, japán külön-
legességeket is felvonultató bár hangulata és  
a fine dining kultúra metszéspontjaként definiál-
ható hely egyszerre képviseli a legmagasabb 
minőséget és a vendégül látás ősi rítusát. Fekvé-
se és a műemlék ház atmoszférája meghatároz-
ta az üzleti és az építészeti koncepciót is. 

A keskeny, mélyen a ház belsejébe nyúló ven-
dégtér három egységre tagolódik, amelyek  
a bejárat tengelyében a francia barokk kasté-
lyok enfilade-ját idézve tárulnak fel egészen az 
eszmei fókuszpontig: a látványkonyháig. E tér-
füzért az utcafrontra helyezett bár nyitja, amely-
nek legfontosabb eleme a térben álló, egyetlen 
vízszintes síkként megjelenő pult. A vastag 
tömörfa lap – vendégek és bárpincérek talál-
kozópontja – az együtt körbeült asztal közös-
ségépítő erejét képviseli.

A bár és az étterem közé ékelődik a hangsúlyozottan otthonos lounge; a  falon orosz richárd falfestménye
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Védett pozícióba helyezett, lágy megvilágí-
tású fogyasztótér a vacsora felszolgálásának 
színtere. Fónagy Dóra design-stratégiájának 
kulcsfontosságú eleme a fogások készítőinek 
és vendégeiknek a találkozása, így került 
fókuszba a tálra kerülő étel átadásának gesz-
tusa. Ezt az üzenetet a konyha szürke üveg-
kubusába vágott, intenzíven világított át- 
adóablak húzza alá. A közlekedőben több-
funkciós pult segíti a felszolgálók munkáját. 
A szemközti fal teljes felületét kitölti a MOLO 
hullámzó papírinstallációja, amely ilyen lép-
tékben alkalmazva építészeti struktúrává 

válik. Plasztikus, mégis megfoghatatlan, 
derengő fényeivel megidézi a szomszédos 
Dorottya-palota reprezentatív belső udvarát. 
A konyha üvegfalára reagálnak a vele szem-
ben elhelyezett hatalmas tükrök, egyben gaz-
dag reflexiókat teremtve.

A bár és az étterem közé ékelődik a hang-
súlyozottan otthonos lounge. A tervező kifino-
mult anyagok: fa, valódi bőr, melegen henge-
relt acél kombinációjával öltöztette az 
enteriőrt. Orosz Richárd falfestményei az 
emberi kéz alkotóerejével, a gasztronómiában 
is érvényre jutó kézművességgel gazdagítják 

a teret, megadva a szalonhoz hasonló alap-
hangulatot. Éppígy grafikai és szobrászművé-
szeti alkotás az étterem logója is. 

Nehéz téri szituáció adta a kiindulópontját  
a Baraka belsőépítészeti tervezésének. Preci-
zitással, alázattal, de profi tudatossággal kevés, 
egyszerű, de nemes anyag kelt életre Fónagy 
Dóra és munkatársai keze alatt. A végeremény  
nemcsak egy étterem, hanem a Belváros szí-
vében tettenérhető, történeti korokon átívelő 
kultúra építészeti kivetülése. (Bronz logó: 
Turcsány Villő; kerámia a bárban: Konda Brigi; fal-
festés: Orosz Richárd)

Profi tudatossággal kevés, egyszerű, de nemes anyag kelt életre Fónagy dóra és munkatársai keze alatt

Vízszintes síkként megjelenő fallappal borított pult



Magyarországon minden 3. gyerek
találkozott már az interneten zaklatással.*
* A Magyar Adatvédelmi Egyesület és az UNICEF Magyar Bizottság felmérése alapján

Az internetes
zaklatás

fájdalmas.
Beszélgess gyermekeddel!

Szüksége van rád.



Üzlet helység és iroda kialakítás

lakás átalakítás

ipari létesítmények kivitelezése

Üzemeltetés

Kapcsolódó cikk: Ilcsi Szépségmanufaktúra, 110. oldal

www.gallmu.hu

facebook

CSATLAKOZZ
!

w w w.facebook.com/octogonmagazin

A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

 alapítva 1987

www.jankoablak.hu

BROAD SYSTEM

Janko_CROSS
,

Janko_big,
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MIURA STOOL
Gyártó: PLANK
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A Plank 2005-ben mutatta be Konstantin Grcic 
remekét, a Miura bárszéket. Az ülőalkalma-
tosság azóta már designklasszikusnak szá-
mít, a megerősített polipropilénből kialakított, 
letisztult formavilág a gyártó végjegyévé vált. 
A Miura Stool hét színben elérhető, kültéri fel-
használásra is alkalmas, ergonomikus ülőfe-
lületének és 81 centiméteres ülőmagasságá-
nak köszönhetően igazán komfortos.

Design: Konstantin Grcic
Funkció: bárszék
Anyag: polipropilén
Ár: 66 930 Ft

ALLRIghT IROdAI Szék
Gyártó: Sedus Stoll AG,  Németország
Forgalmazó:  
Neudoerfler Office Systems,   
Budapest
www.neudoerfler.hu 

Bármi is történik: it ś allright! Egy igazi modern 
klasszikus, mely sokrétűen alkalmazható és 
különbözö stílusú bútorokkal szabadon kombi-
nálható. Az átgondolt tervezésnek köszönhető-
en
bármikor a megfelelő választás, mindemellett 
ötvözi a harmóniát az eleganciával. A megfele-
lő megoldás akkor is, ha a berendezés vagy  
a teremelosztás a jövőben változni fog.

Funkció: irodai szék
Anyag: fém, műanyag

LOOk kAndeLábeR
Gyártó: SIMES 
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A LOOK a SIMES egyik legújabb terméke: ele-
gáns, minimalista vonalvezetés, alacsony ener-
giafelhasználású LED technológiával kombinál-
va. A termék az alumínium test csökkentett 
réztartalma és a háromlépcsős festés miatt 
rendkívül jól ellenáll a korróziónak. 220 és 580 
mm magas kivitelben érhető el.

Funkció: kültéri kandeláber 
Anyag: alumínium, üveg
Ár: 120 690 Ft (220 mm-es kivitel), 
141 280 Ft (580 mm-es kivitel)

PROUVé RAW OFFICe edITIOn
Gyártó: VITRA
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Több mint 70 évvel a megalkotásuk után, kisebb 
redesignt követően a VITRA és a G-Star RAW 
újra megjelentette Jean Prouvé tervező reme-
keit, ezúttal irodai kivitelben. Az Office Edition 
zöld színválasztásával a 40-es évek ipari gépe-
inek tónusára tesz utalást. Az acél vázszerke-
zettel készülő bútorcsaládnak 11 tagja van, köz-
tük irodaszékek, lámpák és asztalok.  

Design: Jean Prouvé 
Funkció: irodabútor család
Anyag: acél, fa, bőr, szövet
Ár: érdeklődésre a do work!-nél

The LIghTIng bILbLe 11
Gyártó: DELTA LIGHT
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A DELTA LIGHT-tól megszokhattuk, hogy nem 
csak a termékek, hanem a katalógus is rend-
kívül magas színvonalat képvisel. A most  
megjelent THE LIGHTING BIBLE 11 egyszerre 
biztosítja az összes szükséges műszaki para-
métert, ugyanakkor rendkívül gazdag képes 
anyaggal, projektfotókkal mutatja be, milyen 
összhatás érhető el DELTA LIGHT lámpatestek 
alkalmazásával. Mindez 1144 oldalon.

Funkció: világítástechnikai katalógus 
Elérhető a be light!-nál

01 02 03

0504

trafik

AxOR CITTeRIO e 3-LyUkú 
MOSdóCSAPTeLeP dekORLAPPAL
Forgalmazó: Hansgrohe Kft.
www.hansgrohe.hu

Az Axor Citterio E kollekció modern funkcionali-
tással ötvözi a klasszikus hatást. A formatervet 
precíz kialakítású, lágy formákba átmenő felü-
letek és élek jellemzik – mindez az időtálló, kivá-
ló minőség és a finom elegancia kifejeződése.  
A víz mindennapi használata ünnepéllyé és vala-
mi egészen különlegessé válik.  Tapasztalja meg 
a termékek kiváló funkcionalitását és intuitív 
kezelését! Az Axor Citterio E kollekcióval felsze-
relt fürdőszobáját ízléses kiegészítőkkel teheti 
teljessé az Axor Universal széles választékával, 
amelyeket szintén Antonio Citterio tervezett.

Design: Antonio Citterio
Funkció: mosdócsaptelep
Anyag: réz öntvény
Ár: 182 210 Ft

06

BEVONÓANYAG NAGYKERESKEDELEM
Caparol Hungária kft.
1108 Budapest, Gyömrői út 140.
TEL.: (36 1) - 264-8914
FAx: (36-1) -262 0467
E-MAiL: caparol@caparol.hu
WEB: www.caparol.hu
61. old.

BÚTOR
Vitra bútorok magyarországi forgalmazója 
do work kft. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
TEL.: (+36-1) 489 3860
MOBiL: (+36-30) 248 2342
FAx: (+36-1) 212 8339 
E-MAiL: dowork@dowork.hu
WEB: www.dowork.hu
b2

EGYEDi ÜVEGEZÉSi MUNKÁLATOK 
dual glass kft. 
2243 Kóka, Nagykátai út 133. 
TEL.: (+36-20) 211 5151 
E-MAiL: gargyan@dualglass.hu 
WEB: www.dualglass.hu 
57. old.

ÉPÍTŐiPAR, GENERÁLKiViTELEZÉS
Viépszerk kft.
1024 Budapest, Ady Endre u. 19.
TEL.: (+36-20) 291-7590
E-MAiL: viepszerk@gmail.com
56. old.

ÉPÜLETENERGETiKAi REKONSTRUKCiÓ
renesCo kft.
1037 Budapest, Bécsi út 180/A
TELEFON: (36-20) 414-3013
E-MAiL: renesco@renesco.hu
WEB: www.renesco.hu
62. old.

FAKERESKEDELEM
jaf Holz ungarn kft.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.
TEL.: (+36-24) 520 052
E-MAiL: jafholz@jafholz.hu
WEB: www.jafholzhu
46. old.

GENERÁLKiViTELEZÉS, BONYOLÍTÁS 
fit-out international kft. 
1038 Budapest, Révész utca 25. 
TEL.: (+36-1) 705 8773 
FAx: (+36-1) 705 8776 
E-MAiL: info@fitout.hu 
WEB: www.fitout.hu
1. old.

HOMLOKZATi NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE 
jankó faipari és kereskedelmi kft. 
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6. 
TEL.: (+36-30) 561 2841 
FAx: (+36-73) 510 286 
E-MAiL: jankopeter@jankokft.hu 
WEB: www.jankokft.hu 
128. old.

iNTELLiGENS ViLÁGÍTÁSi MEGOLDÁSOK
lumentron eleCtroniC kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
TEL.: (+36-30) 636 2861
FAx: (+36-1) 325 8031
E-MAiL: lumentron@lumentron.eu 
WEB: www.lumentron.eu
127. old.

iNGATLAN FORGALMAZÁS, FEJLESZTÉS. ViLLANYSZERELÉS
Hazai épVill kft.
1139 Budapest, Pap Károly utca 18/A
TEL.: (+36-20) 983-4639
E-MAiL:hazaiiroda@gmail.com
WEB: hazaiepvill.hu
62. old.

iNGATLANÜZEMELTETÉS
strabag property and faCility serViCes zrt.
értékesítési és marketing igazgatóság
1095 Budapest, Máriássy u. 7.
TEL.: (+36-20) 600 9046
E-MAiL: barbara.nemeth@strabag-pfs.hu
WEB: www.strabag-pfs.hu
b4

iRODABÚTOR
neudoerfler offiCe systems kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út. 105-113.
TEL.: (+36-1) 203 8108
FAx: (+36-1) 203 8107
E-MAiL: info@neudoerfler.hu
WEB: www.neudoerfler.hu
130. old.

LÉGKONDiCiONÁLÁS, FűTÉS
daikin Hungary kft.
H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a.
TEL.:  (+36-1) 464 4500
FAx:  (+36-1) 464 4501
E-MAiL: office@daikin.hu
WEB: www.daikin.hu
49. old.

MELEGPADLÓ BURKOLATOK FORGALMAZÁSA, KiViTELEZÉSE
Cera kft.
1036 Budapest, Bécsi út 57-61.
TEL.: (+36-1) 250 1420
FAx: (+36-1) 250 9091
E-MAiL: cera@cera.hu
WEB: www.cera.hu
48. old.

MűANYAG TERMÉKEK FORGALMAZÁSA
kerttrade kft.
2336 Dunavarsány-Erőspuszta
TELEFON: (+36-24) 534-060
FAx: (+36-24) 534-081
E-MAiL: muanyag@kerttrade.hu
WEB: muanyag.hu
115. old.

NYÍLÁSZÁRÓK
essmann Hungaria kft.
1047 Budapest, Baross u 99. 
TEL.: (+36-1) 412 0660 
FAx:  (+36-1) 359-7770
E-MAiL: essmann@essmann.hu  
WEB: www.essmann.hu
45. old.

SZANiTEREK, FÜRDŐSZOBA-FELSZERELÉSEK  
HansgroHe kft.  
1139 Budapest, Forgách utca 11-13.  
TEL.: (+36-1) 236 9090
FAx: (+36-1) 236 9098  
E-MAiL: info@hansgrohe.hu  
WEB: www.hansgrohe.hu 
44. old.

USZODATECHNiKA
tHerma group
SZÉKHELY:  4029 Debrecen, Kígyó u. 19. 
iRODA:  4029 Debrecen,  Kazinczy u. 12. fsz. 4. 
TEL: (+36-52) 503 920,  
FAx: (+36-52) 503 923 
E-MAiL: www.therma.hu 
WEB: therma@therma.hu
47. old.

ÜZLETHELYiSÉG ÉS iRODA KiALAKÍTÁS, LAKÁS ÁTALAKÍTÁS, 
iPARi LÉTESÍTMÉNYEK KiViTELEZÉSE 
gall-mű építő-, szerelőipari és kereskedelmi kft. 
TELEPHELY: 2131 Alsógöd, Mikszáth K. u. 116.
iRODA: 1047 Budapest, Baross u. 86.
TEL./FAx: (+36-1) 399 0476
MOBiL: (+36-20) 471-8167
E-MAiL: gallmu@t-online.hu 
WEB: www.gallmu.hu
128. old.

ViLÁGÍTÁSTECHNiKA
lds VilágításteCHnikai, mérnöki- és szolgáltató kft.
1191 Budapest, Üllői út 206.
TEL: (+36-1) 347-0008,
TEL/FAx: (+36-1) 347-0009
MOBiL: (+36-20) 224 8153
E-MAiL: office@lds.hu
WEB: www.lds.hu
48. old.

delta ligHt, simes termékek magyarországi forgalmazója 
be ligHt kft. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
TEL.: (+36-1) 438 0748
FAx: (+36-1) 325 6266 
E-MAiL: belight@belight.hu 
WEB: www.belight.hu
b2, 2. old.

oCtogon online
WEB: www.octogon.hu

építészfórum
WEB: www.epiteszforum.hu

HolCim Hungária ottHon alapítVány
WEB: www.replankutatas.blog.hu
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Következő  
lapszámunk  
tartalmából

előjáték

www.octogon.hu

Az Studio A4 tervei alapján bővített Vakok Batthyány Lász-
ló Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda és Álta-
lános Iskola tervfázisáról már röviden beszámoltunk 
korábban (OCTOGON 2014/6). Mostanra elkészült az 

épület is. Építészeti koncepciójának alapját a speciális szempontok adták, 
egyebek mellett az, a fény- és színérzékelés, a fény mennyisége, valamint 
a vakok és gyengénlátók számára biztonságosabb, derékszögű környezet.

Kovács Csaba építész Budára tervezett egy új csa-
ládi házat, Határozott kontúrú, aszimmetrikus 
nyílászáró-kiosztású, nemes anyagokkal előa-
dott építészet ez, pillérekre ültetett emeleti tera-

sza alatt a földszinten kellemes átmeneti térrész született 
a házbelső és a kert között.

Somló az idő múlásáról is szól, a Tanúhegy 
örökségétől a borok kivételesen hosszú 
eltarthatóságáig. A Kreinbacher Birto-
kon 16 vendégszobás szállóhelyet alakí-

tottak ki, hogy a bort kedvelők minél több időt 
tölthessenek a hegyen. A hely kialakítása a Bir-
tok filozófiáját követi, a modern architektúra 
megtartásával, de a design vintage elemein 
keresztül a hagyományos értékeket is közvetítve. 



Do work Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
Tel.: +36 1 489 3860 Fax: +36 1 212 8339

E-mail: dowork@dowork.hu 
Web: www.dowork.hu

Ilcsi szépségmanufaktúra
Közületi bútorok a do work!-től
Traffic Armchair & Sofa
design: Konstantin Grcic






