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Egy félreértésből indult minden. E sorok 
írója tizenhét éves lehetett, tarkóját 
takaró, majd vállig érő, de távolról sem 
hosszú hajú siheder. Nehezen felidéz-

hető már, hogy melyik pesti utcán egyszer csak 
füttyögést hallott maga mögül, meg intenzív 
„hééé”-zést. Mint kíváncsi tini, ő is hátrafordult, 
hiszen könnyen azonosítható volt, hogy a kérő-
dző férfiindulat egy olyan építkezés állványai-
ról hangzott fel, ami mellett nemrégiben sétált 
el, vagyis neki is látnia kéne micsoda nőnek is 
szólhatott a kanos hőbörgés. Ám az utcán nem 
volt senki rajta kívül, ami gyors kalkuláció után 
annak megállapítására ösztönözte volna, hogy 
a kőmívesi indulat tárgya ő maga, az ő kamasz-
férfiúi fiatalsága, vagyis a félhosszú hajjal meg-
tévesztett, hevült iparos nézte be a szitut. E sorok 
szerzője nem érzett szégyent, nem vágott visz-
sza, mert nem érezte rá vonatkozónak a téve-
dést, pusztán csak konstatálta, hogy aki építő-
állványra, építési munkaterületre, építési kerítés 
mögé kerül, naphosszat nyakig gödörben kubi-
kol, annak bizony megkergül a libidója, tiplivel, 
flexszel, ütvefúróval a kezében valahogy min-
denkiből előtör a mucsai Casanova.

   Mikor ezek a sorok születnek, izzik a város. 
Rettenetesen meleg van. Éppen egy bejegyzést 
olvastam a közösségi hálón arról, hogy egy 
barátnő kölcsönadott barátnőjének egy nyújtó-
fát, illetve egy szakácskönyvet a Margit híd 
budai hídfőjénél, ott ahol a villamosok éppen 
fonódnak, mire a villamost fonó félmeztelen 
krampácsolók a sodrófa és a két nő látványától, 
olyan gerjedelembe jöttek az építési kerítés 
mögött, hogy azt bárki pornó-producer síró 
meghatódottsággal figyelte volna. Szóval volt ez 
a bejegyzés, ami a huszonöt évvel ezelőtti téve-
déses (megtévesztéses) élményt újra elhívta. Szó-
val, hogy van ez a mi szakmánk, ahol építé-
szetről, építészeti alkotások minőségéről, 
esztétikumáról értekezünk a magunk ügyes, 
vagy ügyetlen, okos, vagy korlátolt módján, 
miközben az építésnek és alkotásnak létezik egy 
mély rétege, amiről azoknak van mindennapi 
tudásuk, akik nőnek születtek, és akiket napi 
szinten ér verbális inzultus minden esetben, 
amikor is épül-szépül valami a városban. 

ÉPÍTÉSZ RANDOM

KÜLFÖLD

ITTHON

VILLA

TRAFIK

INDEX

ELŐJÁTÉK

Nyilván van elméletem arról, hogy ezt hogyan 
is lehet megélni nőként az utcai mindenna-
pokban, illetve ennek a kőporos kanosságnak  
a forrásvidékéről is gondolhatok valamit, ám 
jobbnak láttam a Facebookon megkérdezni az 
ismerőseimet a témáról. 

Sztorikat, kommentárokat gyűjtök tervezett 
cikkhez építkezésen dolgozó melósok (füttyö-
gések, beszólások, vaskosságok) vs. építési terü-
let mellett elsétáló nők, lányok, asszonyok téma-
körben. (...) Miért bátor a férfi, ha lapát van  
a kezében? Miért kanos a krampácsoló, ha friss 
a beton, félmeztelen és szalonnát eszik hagymá-
val, bicskával egy sitteszsákon üldögélve?

  A válaszolok közül kevesen tudták félvállról ven-
ni az inzultusokat, sőt volt, aki serdülő kora óta fan-
táziál egy láthatatlanná tevő kabáton, amit minden 
építkezés közelében magára öltene. Volt, aki Ázsi-
ában él és az építkezéseken dolgozó, zömében falu-
siak szemében azt a nyílt és örömteli kíváncsiságot 
látja, ami azon a fertályon minden európait (értsd 
kaukázusit) kísér, legyen az nő vagy férfi. Volt, aki 
megjegyezte, hogy valószínűleg ez a bók egyik faj-
tája volna, ám a büdös bunkók a bókok terén is 
büdös bunkók maradnak. Voltak, akik megjegyez-
ték, hogy ez valószínűleg inkább egymásnak szól, 
vagyis a férfi csoporton belül a szexuális potenciált, 
a hierarchiát, a kőművesi rangsort ezen a módon 
képesek kifejezni a dolgozó rétegek. Néhányan 
aztán azt fejtegették, akik éltek latin országokban, 
hogy milyen érdekes is az, hogy ott létezik a leszó-
lításnak, köztéri bóknak, dicséretnek külön nyelve 
és stílusa, amit már a tinédzserek is elsajátítanak, 
vagyis a legritkább esetben bántják meg azt az 
egyébként ismeretlen nőt, akinek éppen csak  
a haja lobbanásáról, vagy a csinos szoknyájáról tesz-
nek elismerő megjegyzést széles és ugyancsak jól 
dekódolható gesztusok közepette. 

Szóval a vélemények jelentős része végül is 
arról szól, hogy vissza lehetne fogni, srácok, ott 
a munkagödörben! Egy sor nő számára trauma 
és bántás, amit ti viccnek, feltűnősködésnek 
szántok. Nem engeditek ti ezt meg magatoknak 
civilben, egyedül sem, akkor miért kell a verbá-
lis erőszak ezen formáját kalapáccsal, lapáttal  
a kézben ennyire erőltetni. Nincs ez jól! Változ-
zatok és figyeljetek a folyadékbevitelre!

a Szerk.
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Jelentős kritikai visszhang és fanyalgás után, 
tulajdonképpen sokak számára meggyőző 
eredmény született a „világ legnagyobb” épí-

tészeti pályázatán: az 1715 pályaművet felvonul-
tató Guggenheim Museum Helsinkin. Miután 
tavaly októberben kiderült, hogy a pályaművek 
száma minden korábbi rekordot megdöntött, 
felfokozottá vált az építészet iránt érdeklődők 
figyelme a téma iránt. Egymás után indultak 
olyan blogok, amik a nyilvánosságra hozott, 
anonim pályaművek közül az extrémeket, cso-
dabogarakat ekézték, a szerzőket tippelgették. 
Ráadásul az idén áprilisban kihirdetett hat dön-
tős koncepciót általános értetlenség fogadta, 
mert azok között sem nagynevű iroda terve, sem 
igazán emlékezetes momentum nem volt. Noha 
a város lakói és a városvezetés visszafogott 
kíváncsisággal szemlélte a történéseket, egyre 
több disszonáns hang keveredett a vélemények 
közé. Egyfajta hiúság projektként (vanity pro-
ject) kezdték emlegetni az új múzeum építését, 
ami drága és igazán nincs szüksége rá a skan-
dináv városnak.  Az előzetes becslések szerint 
130 millió dollárba (36 milliárd forintba) kerül 
majd az épület, míg Guggenheim licenc, a név-
használati jogok újabb 30 millió dollárt (8,3 mil-
liárd forintot) igényelnek. Pozitív fordulat 
ugyanakkor, hogy a végső győztes pályamű,  
a párizsi illetőségű Moreau Kusunoki iroda 
munkája rendkívül szimpatikus, visszafo-
gott, de ugyanakkor erős kisugárzású. 
Hiroko Kusunoki a tokiói Shibaura Institute 
of Technologyn tanult, majd Shigeru Ban stú- 
diójában kapott munkát. Nicolas Moreau 
miután a párizsi Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville-ben ledip-
lomázott, a japán SANAA és a Kengo Kuma 
műtermében ért sikeres építésszé. A japán 
hatás érződik is a házon, aminek finoman 
kapcsolódó, sodródó épületrészei nagyszerű 
téri viszonyokat eredményeznek, miközben 
a toronyszerű rész rotundája egyfajta tiszte-
letadás Frank Lloyd Wright legendás New 
York-i Guggenheim épülete előtt.

Vége a mappák, nyomtatványtartó-csö-
vek, sőt pendrive-ok és háttértárak 
korának. A Nendo, a japán design 

jelenleg legfényesebb csillaga, az 1977-ben Tor-
ontóban született Oki Sato által 2002-ben ala-
pított stúdió, ami az utóbbi időben dolgozott az 
Axortól kezdve a Cappelliniig minden nagy 
márkának, és aki belsőépítészeti projektekben 
is kimagasló, most egy speciálisan építészeknek 
tervezett táskát alkotott a Tod’s számára.  
A különféle méretűre hajtható forma megbirkó-
zik az A3-as mérettől mindenféle tekercselt 
kiszerelésig, illetve a tervrajzokkal, vonalzók-
kal, filofaxokkal is. A lényeg azonban abban van, 
hogy akinek ilyen táskája van, azt sem a házior-
vossal, sem tarisznyás szociológussal, sem ügy-
véddel nem fogják összekeverni. 

L apzártánkkal egy időben érkezett a megrázó hír, hogy  
hetvenéves korában, hosszú betegség után elhunyt 
Bachman Zoltán, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 

Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, pedagógus, Pécs építésze-
tének és műemlékvédelmének meghatározó alakja. 1968-ban  
Diplomadíjjal végezte a BME építész karát, alapítója volt az épí-
tészkari hallgatók lapjának, a Bercsényi 28-30-nak. 1972-ben elvé-
gezte a Budapesti Műszaki Egyetem Műemlékvédelmi Szakmér-
nöki tagozatát, 1982-ben doktorátusát is az ipari műemlékvédelem 
témájában szerezte. A pécsi építészképzés, majd doktoriskola szer-
vezője, alapítója, vezetője.  Az utóbbi években legemlékezetesebb 
munkája a 2006-ra elkészült Cella Septichora helyreállítása, illet-
ve a látogatóközpont és a környező területek rendezése, ami  
a 2000-ben UNESCO világörökséggé nyilvánított pécsi ókeresz-
tény emlékeket mutatja be méltó módon. 2009-ben munkatársa-
ival megtervezte az ún. pécsi Science Building oktatási épületet, 
amit 2012-ben adtak át (OCTOGON 2012/8). Halála hatalmas 
veszteség, mély fájdalom. Nyugodjék békében!  

MJ

Úgy tűnik, tovább hevül az európai toronyház-építési láz. Miután 
2008-ban városképvédelmi okok miatt nem adták meg az enge-
délyt Párizs harmadik legmagasabb épületének felépítéséhez, azt 

gondolhatták sokan, hogy a francia főváros vezetése komolyan levonta  
a következtetéseket a közutálat tárgyát képező, 1973-ban átadott Tour 
Montparnasse (209 méter) kapcsán. Hiába érveltek a svájci Herzog & de 
Meuron iroda tervezői azzal, hogy elhelyezkedése okán a 180 méter magas 
Tour Triangle „szinte láthatatlan lesz” és nem veszélyezteti a 324 méter 
magas Eiffel-torony látképi dominanciáját, a város évekig hajthatatlan 
volt. A mostani ingatlanos konjunktúra és talán London magasház-
bummja hatására mégis elővehetik a 70 ezer négyzetméter irodaterületű, 
130 szobás hotellel, továbbá skybárral kiegészülő toronyház koncepció-
ját, ráadásul egy 2010-es jogszabály-módosítás lehetőséget ad a 36 méter-
nél magasabb párizsi házak felépítésére is, ami jogilag is zöld utat bizto-
sít a negyven év után legmagasabb párizsi ház felépítésének.

I dén október 18-ig látogatható London legkedveltebb időszaki építészeti alkotása, az immár tizen-
ötödik alkalommal felépített Serpentine Pavilion. A Julia Peyton-Jones és Hans-Ulrich Obrist 
igazgatása alatt futó projekt tervezési feladatait a spanyol SelgasCano iroda látta el, aminek veze-

tő tervezői José Selgas és Lucía Cano. A színes, kétrétegű ún. ETFE-fóliából felépült installáció, amit 
egyébként a Goldman Sachs szponzorált, vidám és teljes egészében újrahasznosítható.

Moreau szigete Gyász
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Pavilon

Tor-tour

Fotó: 
Jim  
stephenson

Fotó:  
©naaro

Fotó: the Greypixel Workshop
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Dása álma
Garage Kortárs Művészeti Múzeum 
Moszkvában

Dása Zsukova egy olajkereskedő  

és egy molekuláris biológus lánya,  

aki a szülők válása után az Amerikai Egyesült Államokban nőtt fel és arról álmodott,  

hogy egyszer lesz egy kortárs múzeuma.

Szöveg
Építész

Fotó

martinkó józsef

rem koolhaas, oma

Yuri Palmin (©GaraGe museum of 

ContemPorarY art) Ne tagadjuk, sokunk gyermek-
kori álma volt egy múzeum 
vagy tűzoltószertár, rózsa-
lugasos üvegház, repülő-

hangár, de az álmok már csak olyanok, hogy 
vannak, amik teljesülnek, vannak, amik nem. 
Dása, miután a kitüntetéssel diplomázott a Uni-
versity of California-santa Barbarán szláv nyel-
vészetből és irodalomból, elindult álmai útján. 
megvalósításuk terén a valódi fordulópontot egy 

Torzított tükröződés a dobozépület homlokzatain

A’60-as években épült csarnok, átépítés után
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találkozás jelentette egy akkor 25 éves úriem-
berrel, akit Roman abramovicsként ismer  
a világ. a férfi kisvártatva elvált öt gyermeke 
édesanyjától, az egykori stewardesstől, Irinától, 
hogy az akkor már a Pop magazin főszerkesz-
tőjeként, a Kova & T divatmárka tulajdonosa-
ként megismert Dását vegye nőül. az álmok 
szempontjából azonban nem mellékes szál, hogy 
minden látszat ellenére az orosz néplélekben 
még ma is olyan mélyen gyökerezik az elit/
magas kultúra iránti rajongás, hogy Dása nem 
elégedhetett meg a divattal, hanem a Garage 
nevű cég megalapításával egy kortárs képző-
művészeti múzeum felépítését célozta meg.  
a Garage nevet Konsztantyin melnyikov orosz 
avantgárd építész 1926-os Bakhmetevszki busz-
garázsáról kapta, ahová a múzeumot eredetileg 

tervezték. Ott nem, ugyanakkor a moszkva 
folyó partján hosszan elnyúló Gorkij parkban, 
amit egyébként ugyancsak melnyikov tervezett, 
egy hatvanas években átadott csarnok átalakí-
tásával végül néhány hete megnyílt a Garage 
Kortárs művészeti múzeum, Dásenyka álma. 
Ráadásul nem bízta másra a Vremena goda 
(évszakok) pavilon átépítését, mint Rem 
Koolhaasra, vagyis az Oma-ra (a Prada múze-
umról lásd OCTOGON 2015/04).  a körülbelül 
Petőfi Csarnok-szerű épület nagyszabású cellás 
polikarbonátburkolatot kapott, amitől az eget, 
felhőket, fákat visszatükröző kortárs doboz lett, 
miközben az eredeti téglafalakat, mozaikokat 
és a vasbetonvázat nem bolygatták, vagyis a fel-
adat relatív egyszerűen, de látványosan megol-
dódott. Dása álma valóra vált.

Konsztantyin Melnyikov orosz avantgárd építész is szóba került 

Cellás polikarbonát burkolat

Az eredeti téglafalazatot mozaikokat és a vasbetonvázat nem bolygatták

Vremena goda (évszakok) a pavilon neve
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Zenebutik

Sou Fujimotóval, 
a Városligetbe tervezett Magyar Zene Háza kapcsán 

Martinkó József beszélgetett

Beszéljen, kérem, a Ligetbe tervezett Zeneház alapkoncepciójáról, 
és a tervezés folyamatáról!
A koncepció a „Forest of Music” (a zene erdeje) nevet viseli. Amikor 
először láttam a helyszínről készült anyagokat, arra gondoltam, hogy 
milyen gyönyörű a gazdag zöld környezet. A legerősebb inspirációt 
egy kép jelentette, ahol az erdőben játszottak és hallgattak zenét az 
emberek, ezt próbáltam lefordítani az építészet nyelvére. Ebből eredt 
a koncepció: egy lebegő tető, amin lyukak vannak, és ezeken keresztül 
beáramlik a fény, ezáltal a földszint nagyon nyitottá válik. A különböző 
tevékenységekhez kialakítottunk többféle teret: kinti előadóteret, az 
üvegfal által elválasztott benti, de nagyon nyitott érzetű előadóteret és 
a bejárati fogadóteret. Ezek a terek fokozatosan átfolynak a parkba 
– ez az alapkoncepció lényege. A kiállítótér a föld alatti szinten van, ez 
egy közönséget bevonzó tér. Az oktatási tevékenységekhez tartozó 
terek a tetőn kaptak helyet. Így elválnak a szintek, de össze is vannak 
kötve, hogy a látogatók be tudják járni. 

A Magyar Zene Háza. Az épület és az alaprajz a tervezési folyamat során módosulhat (Építész: Sou Fujimoto Architects / Látványterv: Pelaga Bt.)

Helyszínrajz a Magyar Zene Házához. Az épület és az alaprajz a tervezési folyamat során módosulhat (©Sou Fujimoto Architects)
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Minden épülete mögött az „in between space” gondolata áll, vagyis hogy 
az alkotásai a „nature and architecture” közötti kapcsolatról szólnak. 
Kifejtené ezt bővebben?
Igen, általánosságban az építészet és a természet (jelen esetben az 
erdő) fúziójának, összeolvadásának, találkozásának lehetősége 
érdekel. Egy pár szóban a személyes hátteremről: Hokkaidón 
születtem és a gyerekkorom nagy részét a természetben való játék- 

kal töltöttem. Később Tokióba költöztem, egy nagy és mesterséges 
városban élek. Mindkettőt ismerve azt gondolom, hogy a kettő  
– az építészet és a természet, a kint és a bent – ötvözésével lehetne  
a leggazdagabb környezetet létrehozni. Sokat kísérleteztem a kinti és 
benti között álló tér kialakításával lakóházakban, és a mostani 
projektben az erdőből az épület belsejébe lehet besétálni a tető alatt, 
egy folyamatos átmenetben. Ilyen értelemben az ellentétesnek tűnő 
fogalmakat (építészet, természet) nem azok összekeverésével 
szeretném összekötni, hanem a kettő közötti állapotot próbálom 
megvalósítani, ezáltal új lehetőségek nyílnak meg. Azt is gondolom, 
hogy az „in between” egy nagyon japános koncepció, amit a saját 
hátteremből kiindulva a világ fele közvetíteni tudok. 

Nem fél attól, hogy a filozófia, ami egy installáció, egy pavilon, vagy 
akár egy családi ház esetében is működik, az nem működik egy állami 
intézmény esetében? 
Jelen esetben, a pályázati kiírás nagyon konkrét követelményeket 
tartalmazott, a pályáztató igényei pontosan meg voltak határozva. 
Ezeket alaposan átgondolni, a lényeget megragadva válaszokat adni 
– szerintem ez az építész munkája. És a legapróbb részletekkel 
foglalkozva kell a válaszokat megadni, de ezzel egy időben valami 
extra értéket is belevinni. Úgy gondolom, hogy ez most sikerült.  
A méret most valóban nagy, de éppen ez ad lehetőséget bizonyos 
dolgokra. Egyfajta kultivációként is felfogható a dolog – a pályáztató 
hozzáállása is ezt tükrözte –, hogy a Liget Projekt kapcsán új építészet 
valósulhasson meg, valamint egy sajátos parkos környezet. Együtt 
tudjuk létrehozni ezeket: új köztereket, új park-fogalmat, az épület és 
a zöld környezet egy újfajta együttélését. A nagy méret számomra 
nem jelenik meg problémaként, sőt azt gondolom, hogy éppen a nagy 
méret miatt lehet megvalósítani bizonyos dolgokat. 

Hogyan oldja meg a zenei előterek akusztikai problémáit úgy, hogy  
a tervében sok üveget, légies szerkezetet használ?
A pályázati anyag előkészítésekor a Nagata Onkyo nevű hangmérnöki 
irodával működtünk együtt. Ez egy japán cég, de a hangmérnökeik, 
akusztikai mérnökeik nemzetközi viszonylatban is a legjobbak közé 
tartoznak. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy elég sok számítógé-
pes szimulációt csináltunk a visszhanggal, a hangelnyeléssel és 
egyebekkel kapcsolatban. Ami az üvegfelületet illeti, íves felületről 
van szó, de törések, sarkok is vannak benne, ezáltal javul az akuszti-
kája. Emellett a mennyezet is hangvisszaverő és hangelnyelő anyagok 
kombinációjából készül. Az üveg akusztikai tulajdonságai valóban nem 
túl kedvezőek, de ennek a projektnek az alapkoncepciója az épület 
megnyitása a park fele. A megoldások megtalálása érdekében sok 
számítógépes szimulációt végeztünk, aminek az eredményeit a pá- 
lyázati anyaghoz mellékeltük, ezeket minden bizonnyal értékelték.

Ön egyébként milyen zenét hallgat?
Mindenfélét szoktam, de nem hallgatok zenét napi szinten. Egy időben 
sokat hallgattam Bach műveit, főleg a zongoraműveket. A zene 

szerintem sokban hasonlít az építészethez. A kettőnek egész más  
a szerkezete, de mindkettőnek van egy váza, és emellett van benne 
személyes tapasztalás, élmény - ebben hasonlít a két művészeti ág.  
A szerkezet nagyon tiszta, a tapasztalás nagyon sokféle és bonyolult, 
ez közös bennük. Különösen Bach műveinél, a szerkezet nagyon tiszta 
és átlátható, erős a zene szerkezetisége, ezért is hallgattam sokat.

Nem állom meg, hogy az építészettel kapcsolatos egyik legtöbbet ismételge-
tett mondatot szóba hozzam. Goethe, Schellinget idézve mondta:  „Az építé-
szet megfagyott zene!” Mennyire használható ez a metafora az ön számára? 
Ez nehéz kérdés. Ezek nagyon szép szavak, de az építészet művelője-
ként, nem gondolom, hogy megfagyott dolog volna. Ellenkezőleg, egy 

A Magyar Zene Háza, belső tere, bevilágítókkal.  
Az épület és az alaprajz a tervezési folyamat során módosulhat 
(Építész: Sou Fujimoto Architects / Látványterv: Pelaga Bt.)

Építészet és természet közötti állapot megragadása a Magyar Zene Háza belső 
tereiben is. Az épület és az alaprajz a tervezési folyamat során módosulhat 
(Építész: Sou Fujimoto Architects / Látványterv: Pelaga Bt.)

(©Sou Fujimoto Architects)

(©Sou Fujimoto Architects) (©Sou Fujimoto Architects)

(©Sou Fujimoto Architects)
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nagyon aktív dologként képzelem el. A zene esetében a forma, a szer- 
kezet nagyon statikus és átlátható. Az építészet esetében is így van ez, 
de ami a személyes tapasztalást illeti, az a térrel való interakción 
alapul. Ilyen értelemben nagyon dinamikus, nem egy megfagyott 
dolog. A személyes tapasztalat pillanatról pillanatra változik, van egy 

dinamikája. Szerintem akkor már inkább az erdőhöz hasonlít: az  
erdő él, ha az ember sétál a fák között, megtapasztal fix elemeket,  
de közben fúj a szél, változik a napfény, és az ember helyzetének 
változásából adódóan újabb dolgokat lát meg. Ez egy interaktív és 
dinamikus tapasztalás. Szerintem, ez jobban kifejezi az építészet 

lényegét. Persze a zene sincs megfagyva (nevet), a zene is interak-
tív. Úgyhogy egyetértek Goethével abban, hogy a zene és az 
építészet sokban hasonlítanak, de nem gondolom, hogy az építé-
szet megfagyott zene volna. 

Hogyan gondolják, miként szervezik majd meg a közös munkát a magyar 
partnerirodával?
Már felvettük a kapcsolatot egy helyi irodával. Amikor külföldön 

dolgozunk, mindig együttműködünk egy helyi irodával. Szakmai 
alapon felosztjuk, hogy mit tudunk mi jobban megcsinálni, és mit 
tudnak jobban a helyiek megoldani, és ezeket összeillesztjük. Nem 
csak a munkafeladatok felosztásáról van szó, hanem a szinergiáról, 
aminek a lehetőségeit próbáljuk minél jobban kihasználni.

(Az interjú eredetileg japán nyelven, Irimiás Olga tolmácsolásában készült) 

House Before House, 2008, helyszín: Utsunomiya; alaprajz, metszet fent (fotó: Daici Ano)

House N, 2008, helyszín: Oita; lent a rajzai (fotó: Iwan Baan)
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Biodiverzitás  
a 100 erdőBen

A világvégi kontinensen más léptékkel mérik az időt, a szándékot és a célokat.  

Tágabb a horizont, mindenféle értelemben. A „wide brown land” fővárosában kialakított hatalmas arborétumban a jövendő nemzedékek 

számára őrzik földünk veszélyeztetett fafajtáit.

Szöveg
Építész

Petrik rita

taylor Cullity lethlean

Nemzeti Arborétum  
Canberra, Ausztrália

2003 januárjában  
hatalmas tűz-
vész tombolt 
ausz t rá l iá-

ban, ami elpusztította Canberra erdőségeinek 
nagy részét.  a következő évben – William 
Burley Griffin, a város legelső tervezőjének jövő-
képétől inspirálva – az ausztrál kormány egy 
nemzeti arborétum megalapításáról döntött, és 
nemzetközi design versenyt hirdetett. 

a pályázatot taylor Cullity Lethlean nyerte 
meg, a világ 100 veszélyeztetett fafajtájának 
megőrzését célul kitűző 100 Forests (100 erdő) 
koncepcióval. ez az elképzelés újraértelmezi  

a nyilvános kert jelentését a 21. században.  
a fenntarthatóság, a biológiai sokféleség meg-
őrzése és a környezetvédelem nagyon is valósá-
gos problémái jelenünknek, mert szeretnénk egy 
élő, virágzó, működő, egészséges bolygót hátra-
hagyni az utánunk következő generációknak. 
ebből a gondolatkörből nőtt ki a 100 erdő pro-
jekt, amely inkább egy folyamatban lévő straté-
giai program, mintsem egy esztétikán és desig-
non alapuló publikus kert. nem csupán annak 
örömét biztosítja, hogy körbevesz egy ritka 
fajokból álló csodálatos erdő, hanem a csíraké-
pes magpopulációt megőrizve magbankként 
szolgál a jövő számára.

a park lépcsőzetesen kialakított emelkedőivel 
és panorámás kilátással a városra, 250 hektáron 
terül el a Burley Griffin tó nyugati partja fölött. 
Összehasonlításképpen: a budapesti Füvészkert 
alapterülete 3,1 hektár, hazánk legnagyobb arbo-
rétuma, a vácrátóti nemzeti Botanikus Kert 27 
hektáros. a 100 erdő közel 100 kisebb, 2-3 hektá-
ros erdő gyűjteménye. Mindegyikben csak egyfé-
le fa él (erdőnként kb. 300-2000 darab), nem kever-
ték a fajokat. a fákat a dombos tájon hullámzó 
topográfián keresztül elhelyezett rács mentén 
ültették el. a telepítés folyamatos, két százévesnél 
is régebbi erdő mellett különböző korú fák és 
facsemeték alkotják a patchwork-erdő szövetét. 

A Látogatóközpont díjnyertes épülete – harmonikus egységben a tájépítészettel (fotó: John Gollings)

Fotó: John Gollings
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Persze a fákat nem elég egyszer elültetni, hiszen 
pl. a paratölgy (ez az egyik régi erdő) 150-200 évig 
él, gondoskodni kell tehát az újratelepítésről.  
ez olyan nagyszabású, generációkon átívelő mun-
ka, ami még a piramisok építésénél is tovább fog 
tartani. a projekt az egész világon átívelő kap-
csolatokat hozott létre a bolygó biodiverzitásának 
fenntartásában érdekelt intézmények között.  
az arborétumot számos építészeti, tájépítészeti 
díjjal tüntették ki; többek között 2014-ben elnyer-
te a „World architecture Festival - Landscape of 
the Year” és „The australian Medal for Landscape 
architecture” díjakat.

a kert fontos városi és közösségi találkozóhely-
lyé vált: oktatási és kutatási központ, különböző 
események színtere; díjnyertes épületei, játszóte-
rei élményekben és ötletekben is gazdagok. a kert 
szívében található a Látogatóközpont, egy ele-
gáns, fényárban úszó épület pazar kilátással, ahol 
multimédiás kijelzőkön lehet tájékozódni. a láto-
gatók kedvence a Csíra Kávéház és az Üvegház 
Étterem, valamint a szép Margaret Whitlam 
Pavilon, amely különleges helyszínt biztosít 
80-100 vendég számára esküvők, ünnepségek, 
találkozók, előadások alkalmával. a gyermeke-
ket és szüleiket egy túlméretezett, kalandra csá-
bító fantáziavilág várja, hatalmas lebegő mak-
kokkal és banksia tobozkuckókkal. a design 
fontos fejlesztő és oktatási eszközként funkcio-
nál, segíti az élethosszig tartó kapcsolat kialakí-
tását a varázslatos környezettel.

Műalkotásokban is gazdag a park, a „wide 
brown land” (szélesen elterülő barna vidék) sza-
vakat formáló 45 m hosszú és 3,5 m magas 
Corten-acél szobor (Marcus tatton, Futago 
design studios és Chris viney) fontos ausztrál 
jelkép. az idézet dorothea Mackellar (1885–1968) 
költőnő „My country” című verséből való, aki fia-
talon elhagyta szülőföldjét, ausztráliát, és ang-
liában élve honvágy gyötörte. Honfitársai számá-
ra ez a vers, illetve híres sora, a „The wide brown 
land for me!” a mai napig egyet jelent a hazasze-
retettel – aminek az arborétum is szép példája.

Fantáziavilág kicsiknek:  
a paratölgymakkokból  
spirális csúszdán  
lehet kijutni  
(fotó: Brett Boardman)

Egy a 100 Erdőből: az újonnan ültetett facsemetéket védeni kell a napfénytől (fotó: Ben Wrigley)

Helyi örökzöld cserje, a bozóttüzeknek is ellenálló banksia ihlette a játszóházakat (fotó: Gemma Fennell)

Az arborétum szívében található teraszosan kialakított dombról fantasztikus kilátás nyílik Canberrára  (fotó: John Gollings)
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Fogadás balról
Családi villa Pesthidegkúton

Nyilván egészen más lenne, ha nem recenzensként érkeznék meg ide.  

Pesthidegkúton vagyunk, valahol a plató egyik mellékutcájában.  

Érdemes ezt rögtön az elején leszögezni, mert annyira jellegzetes az a véletlen szeszély, 

ahogy az elmúlt ötven-hatvan év  

az itteni családi házakat egymás mellé potyogtatta.

Szöveg
Építész

Fotó

Torma Tamás

Kovács csaba, Poós Tamara

bujnovszKy Tamás

Mert laikusként mit nézünk meg 
egy új családi házon? Mennyi-
be kerülhetett, megért-e annyit, 
nem tetszik, tetszik, ha igen, 

laknánk-e benne szívesen? Hivatásos szemlé-
lődőként viszont azt is mérlegelni kell, meny-
nyi szól itt kifelé és mennyi befelé. a kívül- 
álló kétszeresen is kívülálló, először csak ven-
dégként, aztán az úgynevezett szakmai szem-
pontjaival is: egy szigorúan magánhasználat-
ra készült épületben vajon mennyi az, ami 
ezeken a falakon túl is érvényes lehet?

És miért éppen erre a villára fókuszálunk?  
a szomszédban is új a mediterrán mintákat 
követő téglaház, a másik oldalon felújított az 
összevont ikerház – mi mégis ezt akarjuk bemu-
tatni, azaz mintaként (is) kínálni. Ha állítunk 
róla valamit, az nyilván az állításon túl szimbo-
likus is lesz: az a jó/hasznos/tetszetős/ésszerű, 
amit belelátunk szerintünk nyilván nagyobb 
adag, mint a többi környékbeliben. Például 
ugyanolyan enyhe lejtésű a teteje, mint annak  
a mediterránnak, mégis jobban illik ide és magá-
hoz – persze már ez is axióma, a Jó fétise.

a NarTarCHITECTs építészei, Kovács 
Csaba és tervezőtársa, Poós Tamara által terve-
zett ház újdonságában például nincs semmi 
hivalkodó, a környéken uralkodó radikális 
eklektika ellenében nincsenek sem manzárd tor-
nyocskák, sem fagyiszínnel világító vakolat vagy 
kivagyi méretek – na, ez a visszafogott mérték-

letesség például rögtön egy a vállalható prefe-
renciáim közül. Valami harmóniát látok bele – 
legyen ez bármennyire is billenékeny és szub- 
jektív –, az illeszkedés és a valamit állítás elfo-
gadható, azaz kívánatos egységét. 

 Utcafrontja kifejezetten puritán és tömbsze-
rű, világosra vakolt falak, az enyhe lejtésű és 
sötét fémborítású nyeregtető szinte csak egy erős 
vonaljelzés, ami felülről lezárja a ház kubusát. 
a tengelybe állított kémény mégis kiemeli, a vál-
tozatos méretű ablaknyílások körül pedig a ke- 
retezés ismétli meg/erősíti fel ezt a világos hom-
lokzatba helyezett mérsékelt ellensúlyt. Jól érzé-
kelhető viszont, hogy a fák megőrzése erősen 
befolyásolta az építkezést, pontosabban éppen 
az a jó, hogy nem látszik, csak idővel kide- 
rül, amikor az udvarig jutva azt látjuk, hogy  
a kert közepén álló, tekintélyes méretű diófát  
l alakban szinte megöleli a ház. És dió áll a ház 
előtt is a kerítésen kívül, belül pedig egy meg-
fegyelmezett fenyő. 

a ház kifelé – ez itt az északi oldalt jelenti –, 
zártabb, igazi, nyitott arcát a hatalmas terasz-
szal pedig befelé, a kert felé mutatja. Kétház-
nyira egy forgalmas utca, szemben a sarkon 
templom, miseidőben egészen élénk forgalom-
mal, a túloldalon már széphalom, ahol a házak 
fölött idelátszik az erdő. Ez a fákkal övezett, 
pázsitos kert éppen annyira zárt, amennyire 
az intimitásához kell. 

Ezek után persze már nehéz visszatérni az 
utcára, az első külső pillantáshoz. Mert bauhaus 
ide vagy oda, a messziről jött recenzens azért 
főleg a külső formától és ettől az első pillan- 
tástól hagyja magát leginkább befolyásolni.  

Az illeszkedés és a valamit állítás elfogadható, azaz kívánatos egysége
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ráadásul egy magánháznál ez a megközelítés 
még problémásabb, hiszen a ház nagy része csak 
a benne lakó megrendelőknek szól. 

Mindehhez nem árt tudni, hogy a megrende-
lők és a tervező, Kovács Csaba a közeli Waldorf is- 
kola szülőiként ismerkedtek meg, az építész ráadá-
sul a közelben is lakik, tehát ismerheti a helynek 
azt a bizonyos, sokat emlegetett szellemét. 

Villa, családi ház? Villának valami olyasmit 
nevezünk, amit valamiért többnek tartunk az 
egyszerű családi háznál: nagyobb, elegánsabb, 
különlegesebb. a szót és vele a fogalmat egyéb-
ként a rómaiaktól örököltük, és ott a vidéki föld-
művelőházakból kifejlődött villa rendszerint 
valami zárt udvart is körbeölelt kúttal, csobo-
góval, kis kerttel, később árkádokkal. Előbbiek 
jelenkori megfelelőjeként kezelhetjük a meden-
cét, Kovács Csaba legújabb tervezésében azon-
ban az az otthonos, hátsó teraszfertály jelenti  
a legerősebb hangsúlyt, ami a kert és az ottani 
diófa felé fordul. alul – a ház l alakját követve – 

kétosztatú terasz, ami fölé az emelet vonalában 
végigfutó erkély képez tetőt. az összes hálószo-
ba erre néz, miközben egyáltalán nem zavaró az 
a szokástörés, hogy az utcai frontra für- 
dőszoba vagy a külön az emeletre kért mosó-
szárítóhelyiség került. 

de a ház funkcionalitásában rejtőző elegan-
ciája akkor tárul csak fel, ha kívül-belül körbe-
járhatjuk (határozottan érzékelhető a külső-bel-
ső térszervezés és komponálás egysége, 
elmosódnak a határok a „külsőépítészet” és  
a belsőépítészet között, marad az építészet). 
Kívülről az azonosság mellett minden oldal 
kicsit más, ráadásul az épület egyik oldalán eny-
he rézsű is képződött. a belsőben viszont vala-
mi enyhe áramlás érződik, mintha a flow köz-
lekedhetne a kifejezetten zárt (az ajtók teljesen 
a falsíkba süllyesztve illeszkednek), a nyitott, de 
leginkább a félig nyitott, félig zárt átmenetek-
ben. Nincsenek hatalmas terek, inkább ottho-
nos funkcionalizmus. Talán ezért jöttünk mi is.

Építész, belsőépítész vezető tervező:
Kovács csaba (narTarcHITEcTs)

Építész társtervező: 
Poós Tamara

Építész munkatárs: 
Gyuris Eszter, vass-Eysen áron

Belsőépítész társtervező: 
vitáris László

Belsőépítész munkatárs: 
Gyuris Eszter

Kerttervező: 
salgó borbála, Kontra Dániel (urban concept)

Tervezés: 
2011-2013

Kivitelezés: 
2013-2014

Szintterület (bruttó): 
500 m2

A belső, „áramló” terek, esztétikus nyílászárók. A Josko (Josko Fenster & Türen) hangadó a design vonalon 
és iránymutató az energiamegtakarításban, valamint újraértelmezi a minőséget 

A skandináv otthonokra jellemző ötletességgel kialakított nappali-konyha

Gondos világítástervezés zajlott mindenhol a házbanFeljárat az emeletre
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Funkcionalitásban rejtőző elegancia

Alul, a ház L alakját követve, kétosztatú terasz, ami fölé az emelet vonalában végigfutó erkély képez tetőt

Noha e sorok írója a Bükk hegység keleti fertályának szülötte,  

sajnos felnőttkorára sem vált túrázóvá. Nem tagja annak  

a szubkultúrának, melynek tagjai akkor igazán boldogok,  

amikor sáros bakancsban, csalán csípte vádlival, oxigénnel telt tüdővel  

hajtják nyugovóra fejüket, mondjuk esős éjszakán  

egy vadetető oltalmában.  

Egymillió lépés a jövőbe.

Átépített kilátó  
és turistaház Galyatetőn

INdUlJ El Egy úToN, ... 
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A két új épületszárny udvart formálva fordul az erdő felé A tetőzet a környező hegyek, fennsíkok, völgyek alakjának formai metaforája. A monolit vasbeton-szerkezetek építését a Gedi Szerkezetépítő Kft. végezte el

Korcolt alumínium lemezfedés ( PREFA Prefalz P.10 antracit) fogja össze, kapcsolja eggyé a bővítést, a régit és újat

háború között vagy korábban épült turistahá-
zak megóvására a hetvenes-nyolcvanas évek-
től egyre kevesebb pénz, szaktudás, figyelem 
és gondoskodás jutott. A túrázó, úgy is, mint 
a civil társadalom aktív tagja, politikai érte-
lemben gyanús lehetett. A kapitalizmus bekö-
szöntével avíttnak, tőkeszegénynek, kevéssé 
trendinek hatott a csővázas hátizsákozó.  
Így már Rockenbauer Pálék legendás televízi-

ós sorozatában is látható volt az épületállo-
mány pusztulása, ami ez elkövetkező évtize-
dekben sem állt meg. 

Most tehát itt az akarat, hogy történjék vala-
mi, illetve a látottak alapján ez az akarat prog-
resszív eredményekre vezethet, tehát nem  
pusztán örökségvédelemről van szó. Kellő eu-
forrás, központi akarat és építész tervezői tudás 
áll rendelkezésre ahhoz, hogy ha a galyatetőn 

elkezdett kísérlet megfelelő tapasztalatokat 
hoz, akkor tucatjával épüljenek át a mai kor 
esztétikai és használati igényeinek megfelelő 
turistaházak, menedékhelyek, kilátók. Akik 
figyelemmel kísérik a kortárs hazai építészet 
híreit, azok biztosan emlékeznek, hogy ta- 
valy ősszel bemutatkozott a mátrai épülete- 
gyüttes első eleme: átadták Kovács Csaba és  
Vass-eysen Áron (nARtARCHIteCtS), valamint  

  sétány

  színpad

  napelemek

  szolgálati lakás

  turistaház

  hunguest grandhotel galya

nyilvános illemhely  

  kilátó

Szöveg
Építész

Fotó

Martinkó József

kovács csaba, vass-eysen áron 

buJnovszky taMás

Mégis az utóbbi évek legnagyobb 
építészeti élménye volt számom-
ra hegygerincen, gleccseren át 
eljutni a Bearth & deplazes 

Architekten építésziroda, valamint az etH 
Zurich diákjai tervezte Monte Rosa hüttébe. 
engedtessék meg tehát, hogy ezt az élményt 
tekintsem referenciának akkor is, amikor galya-
tetőn, a frissen átépített turistaházban jártunk.        

Annyiban mindenképpen paralel a két pro-
jekt, hogy a maga dimenziójában mindkettő 
valamiféle kísérletként értelmezhető. ott egy 
extrém körülmények között működő autonóm 

ház tervezése volt a cél, míg itt a megbízó 
Magyar természetjáró Szövetség arra tesz 
kísérletet, hogy felmérje azokat az új típusú 
igényeket, amelyeket a mai kor hazai túrázói, 
erdei kerékpározói, mezei futói, stb. egy ilyen 
jellegű szálláshellyel, túrabázissal szemben 
támasztanak. nagy hátrányt kell ezen a terü-
leten ledolgozni, hiszen az elmúlt három- 
négy évtized a pusztulás időszaka volt. A két  
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meglévő állapot

nyilvános illemhely szolgálati lakás

turistaház

kilátó

bővítés

munkatársaik tervei alapján átépített kilátót, 
ami a fentiekben említett új, haladó szellemi-
séget is magán hordozza immár. 

noha eredeti felkérésük a közelben található 
„Síház” átépítésére vonatkozott, ők a terepbejárás 
alkalmával egy kibővített program alapanyagaira 
leltek. A romos állapotú közeli kilátó, illetve az 
ugyancsak elhanyagolt és szintén a környékre jel-
lemző vulkanikus andezitből épített, 1939-ben 
átadott nagyszálló (tervezők: Puskás Károly, uray 
györgy) tőszomszédságában található közforgal-
mú WC és az egykori iskolaépület lehetőséget 
teremtettek arra, hogy végeredményben sokele-
mű, sokféle funkcióval bíró épített kompozíció jöj-
jön létre, ami a későbbiekben a gondnok családi 
házát, egy parkolót és egy erdőszéli, szabadtéri 
színpadot is magába foglal majd. Minden elem egy 
ösvényre fűzhető fel, minden elem más és más 
igényt képes kielégíteni. Az átépítés után végre  
a fakoronaszintjénél magasabb, 360 fokos pano-
rámát, tiszta időben tátrai látványt biztosító kilá-
tó építészeti kvalitásairól már több helyütt, töb-
ben írtak. A régi kilátó belsejébe betonozott alap 
folytatásaként kinyúló, megközelítőleg tíz méter 
magasságú ráépítés lehetőséget biztosított arra is, 
hogy három szinten ún. bivak szállást alakítsanak 
ki, aminek belső tere nappal különös, keverten 
elszórt, de lényegében piros-fehér-zöld színű 
ablakszemecskék fényével telik meg. A tornyot, 
akár egy varázsköntös, különféle fényekben  

Sokféle, a laposabb, hét fokos lejtéseknél is szögtörést mutató tetőzet rendkívül izgalmas látványt nyújt

Dominánsan jelenik meg természetesen a fa és a beton
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Funkcionális visszafogottság a hálótermekben is

Puritán szép rész és egész

Gondos és kreatív belsőépítészet, infografika

Még a műgyantafelületek is világszínvonalon valósultak meg

Régi és új részek kapcsolata

Építész, belsőépítész vezető tervező: 
kovács csaba (nartarcHitects)

Építész társtervező: 
vass-eysen áron

Építész munkatárs: 
Molnárka Gergely, szenthe ágoston

Belsőépítész tervező: 
vass-eysen áron, vitáris László

Statikus tervező: 
Puskás balázs (terraPLán’97)

derengő fémháló veszi körül, teszi egyneművé, 
amit a kettős spirálban le- és felfutó acéllépcső 
merevít a belső mag köré. elegáns, tartós és funk-
cionálisan is tökéletesnek ható megoldások ezek, 
melyek a felújítás és bővítés mellett valódi esztéti-
kai többletértéket is adnak a toronynak. 

A kilátótól törtvonalú ösvény vezet le a turis-
taházig, ami érinti a beruházás során megmen-
tett andezitből rakott, látszóbeton-elemekkel 
kiegészített nyilvános WC-t is. ebből a szögből, 
kicsit rálátva az áttervezett épületre könnyen ész-
revehető, hogy az antracit színű fémtető fogja 
össze, kapcsolja eggyé a bővítést, a régit és újat. 
Sokféle, a laposabb, hét fokos lejtéseknél is szög-
törést mutató tetőzet rendkívül izgalmas látványt 
tár a látogató elé, valódi „ötödik homlokzatként” 
funkcionál. egyéni topográfiát, különös dombor-

Falgrafika: 
alvégi Lóci (noPPa stÚDió)

Tervezés: 
2011-2015

Kivitelezés: 
2013-2015

Szintterület (bruttó):
kilátó: 225 m2; 

menedékház: 1000 m2; nyilvános Wc: 86m2; 

szolgálati lakóház: 228 m2

zatot jelenít meg, ami formai metaforája a kör-
nyező hegyek, fennsíkok, völgyek alakjának. 
Ráadásul a tető alatt új funkciók, épületszárnyak 
és szintmagasítás épülhetett meg úgy, hogy a 
tömegek között aránytalanságot, a régi és új disz-
harmóniáját sehol sem fedezhetjük fel. 

A tetőzet törtvonalú íve képes bekapcsolni  
a kompozícióba azt a két új épületszárnyat is, 
ami udvart formálva fordul az erdő felé. Az 
úthoz – a nagyszállóhoz – közelebbi szárny 
kerékpáralkatrész-boltot, udvari oldalán kerék-
pármosót, kerékpártárolót tartalmaz, míg az 
épületkaréj fák felőli szárnyának végén, izgal-
mas tetőkiszögelés alatt, amolyan csendes helyi-
ség, zarándokfülke található. Falában jelleg-
zetes, csillagképekből szerkesztett bevilágító 
lyukak láthatóak. noha ezek az épületszárnyak 

látszóbetonból készültek, arányaik, vonalveze-
tésük, méretük okán kitűnően illeszkednek  
a régi felépítményhez, a természeti környezet-
hez egyaránt. Semmi bunkerszerűség, semmi 
erőszak a természeten. 

A két épületszárny udvart jelöl ki, ami egy 
félig fedett terasszal csatlakozik a földszinti 
étkezőhöz, közösségi térhez. Már a terasz 
bútorzatán is látszik, hogy gondos és kreatív 
belsőépítészet fogadja az alvóterem és a szobák 
vendégeit. Bútorzatát, térszervezését, sőt info- 
grafikai jeleit tekintve is a svájci Monte Rosá-
hoz fogható belsőépítészettel találkozik itt  
a kiránduló. dominánsan jelenik meg termé-
szetesen a fa és a beton, de a színhasználat, sőt 
az idehaza sokszor elrontott öntött műgyanta-
felületek is világszínvonalon valósultak meg. 
A közös hálóterem bútorcsoportjai, az emele-
tes ágyak, de még az ablakbélletek funkcioná-
lis visszafogottsága mögött is az a kreatív 
design-szemlélet fedezhető fel, ami a minima-
lizmus eszté-tikai kritériumaival rokon. A funk- 
cionalitás szépségbe fordul. 

ebből a belső világból helyhiány miatt sok 
részletet be sem tudunk mutatni ezeken az olda-
lakon. Mindazonáltal úgy véljük, hogy ez a tár-
gyi és vizuális környezet képes edukálni, alakí-
tani a használók igényeit, elvárásait, de visel- 
kedését is. Mikor az Alpokban jártam rácsodál-
kozhattam arra, hogy napjaink túrázója nagyon 
is nyitott a kortárs designra, ha például sci-fi 
polárruhákról, túracipőkről, high-tech dzsekik-
ről, beülőkről, jégcsákányokról, sisakokról, 
hegyikerékpárokról van szó. úgy láttam, hogy 
ez a technológia iránt való nyitottság nem áll 
szemben a természet szeretetével. A túrák ván-
dorai itt galyatetőn olyan épített és tárgyi  
környezetet tapasztalhatnak meg, ami már 
ennek az új elvárás rendszernek lehet a része. 
Így válik kerekké a világ.
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A galyatetői komplexum első felújított és kibővített eleme a kilátó

A kilátó belső tere nappal különös, keverten elszórt, de piros-fehér-zöld  
színű ablakszemecskék fényével telik meg Andezit alap, betonmag, fémháló, kettős spirálú acéllépcső

A ráépítés lehetőséget biztosított arra is,  
hogy három szinten ún. bivak szállást alakítsanak ki
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Hasábok egymáson
Kilátóépület a Nagy-Kopaszon

Az alapötlet tulajdonképpen kézenfekvő volt.  

Ki ne látott volna az erdőt járva ugyanis olyan farakásokat, ahol 

az erdész, a favágó gondossága, precizitása és praktikuma okán 

a hasábok katonás rendben,  

egyenhosszra vágva alkotnak farakást az ösvények mentén. 

Erdeink túlnyomórészt gondozás, gondoskodás révén, egyfajta 

mérnöki logika és a természet szeretete révén lesznek olyanok, 

amilyennek látkjuk őket. Még ha paradoxonnak is tűnik, akkor is 

igaz, hogy az erdőkben rendnek kell lenni.  

A természet belső törvényeit felismerő,  

de mégiscsak mesterséges rendnek.       

Szöveg
Építész

Fotó

Martinkó József

Dr. Lőke ferenc

frikker zsoLt

a 447 méter magas nagy-kopasz  
a Pilis délnyugati részén, Piliscsa-
ba település központjától alig egy 
kilométernyire, északra találha-

tó. Itt épült fel az a kilátó, ami átadása óta 
Dévényi antal erdésznek, a Pilisi Parkerdő 
legendás munkatársának nevét viseli. a ti- 
zenegy és fél méter magas, négyszer négy 
méter alapterületű, mintegy 132 köbméter 

vörösfenyőből épült alkotás, tulajdonképpen 
a hasábok rakásolásának logikájából indult 
ki úgy, hogy a fűrészelt faelemek külső végé-
nek szögben levágott formájával, a vízszintes 
gerendával, különös felszíni textúrát hoztak 
létre, ami a napállások fény-árnyék játékával 
meg-megváltozik. ez a formajáték az azonos 
keresztmetszetű „fűrészárú” rakásolásával 
összefüggésben áll a torony legalapvetőbb 

Az anyag és az alapmintázat logikáját, ritmusát megértő szerkesztés
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funkcionális alkotórészével: a lépcsővel. ez a ne- 
gatív forma alapjaiban szervezi át a látványt, 
ugyanakkor fontos építészeti döntés, hogy  
a rozsdás Corten-acél korlát fogazása végül 
még erősebb vizuális elemként mutat rá a ra- 
kás szisztémájára és lépcső geometriájára. 

Vezető tervező:
Dr.Lőke ferenc (Lobo stúdió)

Építész munkatársak:
koller József (koller stúdió), Bánfalvi zoltán, Dr.Hoffecker Ákos

Tervezés:
2013

Átadás: 
2015

A 447 méter magas Nagy-Kopaszon álló kilátó

132 köbméter vörösfenyő

A szerkezetben az erdő belső harmóniája köszön vissza

Corten-acél és vörösfenyő

egyszerű, az anyag és az alapmintázat logi-
káját, ritmusát megértő szerkesztés ez, ami-
hez hozzájárul az is, hogy a hasábokat úgy-
nevezett bulldog-tárcsa, valamit függőleges 
furatokon áthúzott acélszár tartja össze, szin-
te láthatatlan módon.

koller József és dr. Lőke Ferenc, valamint mun-
katársaik pontosan jelölik ki az egyensúlyi hely-
zetet, az arányt természetes és mesterségesen 
szerkesztett megoldások között, ami végül egy 
olyan faszerkezetű kilátót eredményezett, ami-
ben az erdő belső harmóniája tükröződik vissza.
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Helyzetelemzés
Séta a győri Dunakapu téren

Június közepén adták át a Győrben  

a helyi önkormányzat beruházásában, négyévnyi tervező  

és kivitelező munka után az átalakult Dunakapu teret.  

A város új rendezvénytérrel, mélygarázzsal, illemhely  

és transzformátorházzal valamint egy kortárs épülettel  

egyaránt gazdagabb lett.

Szöveg
Építész

Fotó

Molnár Szilvia

Kádár Mihály

BujnovSzKy TaMáS

Barokk mennyezeti freskókra illő felhő-
csodák úsztak lassan a megújult tér 
felett azon a vasárnapon, amikor ellá-
togattunk a helyszínre. Bámészkodók, 

a párbeszédekből ítélve főként győriek, de külföl-
diek is sétáltak a téren, sok gyerek vette birtokba 
a helyszínt, visongva hajtották a zajos futóbicikli, 

Balra 
a 265 autóhellyel 
kialakított  
mélygarázs  
lejárati épülete. 
Szemben a régi 
tárfalsorba illeszkedő 
delikáteszház, az 
előtérben napvitorlák 
állványai

örömmel tapasztalva, hogy az északi oldalról,  
a móricz zsigmond rakpart felől indulva délnek 
elég egy kis lendület és lám, magától gurul a gép, 
szinte egészen az új ún. delikáteszház (sokszor így: 
Delicatesse) főbejáratáig. Néhány éve lehetetlen 
lett volna ez a bravúr, a mosoni-Duna partjáig 
csak mostantól járható be kizárólag gyalogszerrel 
ez a terület, az átalakítás előtt a móricz zsigmond 
rakparton még autók pöfögtek, azaz a Dunakapu 
terét forgalom zárta el a vízparttól. A Google earth 
felvétele, ha most pillantunk Győr városára, még 
a tereprendezés idejét mutatja, keleti oldalán egy-
korvolt házak alapfalainak szabályos rendszeré-
vel, valamint a régi várfalszakaszokkal. ezek a raj-
zolatok visszaköszönnek a tér északi, partfelő- 
li szakaszán kialakított szabálytalan alaprajzú, 
emelt virágágyások homlokoldalán, így a sétálók  
a betonfelület rajzain végigkövethetik, hogy a 16. 
századtól egészen napjainkig hogyan változott  
a környék utca-háztömb hálózata.  

A beruházás révén nagyobb alapterületű lett 
a burkolt városi tér, az egykor váltakozó terep-
viszonyokat kiegyenlítve egységes térfelület jött 
létre, a környező utcák felőli szintkülönbsége-
ket (az északi és a nyugati oldal felől) növény-
ágyásokkal kísért, széles fellépőkkel kialakított 
lépcsősorok vezetik át. Három építmény áll  
a téren. Az északnyugati sarkon található transz- 
formátor és illemhely épülete részben egy már 
meglévő (illemhely) funkció újragondolása 
olyan aszimmetrikus rajzolatú építményben, 
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ami megformálásában, anyaghasználatában 
egyaránt sokatmondó. ez az épület ugyanis, 
éppen, mint a tér délkeleti sarkán álló mélyga-
rázs lejárati tömbje, a föld alatti funkciókat rej-
tő épületre jellemző megoldást mutat, egyéni 
karakterekkel. messziről tekintve rájuk úgy lát-
szanak, mintha csak a többszörösen megtört 

vonalú tetőszerkezetük törne a felszín fölé. Föld-
tani diaklázisok (a kőzetek belsejében, kívülről 
érkező nyomás és húzás hatására keletkezett 
hasadékok, törések) építészeti leképzésének tűn-
nek, burkolatuk, a rozsdálló felületet imitáló 
kerámiaburkolat is ezt a hatást erősíti. ezzel  
a burkolóanyaggal ellenpontot képeznek az 

üvegből készült bejárati ajtók és az azokat kísérő 
pontmegfogásos üvegtáblák: a sűrű és a ritka,  
a tömör és a transzparens finom játéka folyik itt. 

A harmadik kortárs építményi egység a há- 
romszintes, aszimmetrikus, üveg-főhomlokza-
tú delikáteszház, ami a déli térfasorba illeszke-
dik. Különös új családtag a 18-19. századi 2-3 

szintes lakóházak között. Az épülettest a leIeR 
előregyártott filigrán vasbetonszerkezetével 
épült fel. A kéregpaneles, egyedi előregyártási 
technológia lehetőséget kínált arra, hogy mind-
össze 3,5 hónap alatt, minimális helyszíni mun-
kával váljon valóra az építészeti terv. A városi 
közbeszédben „üvegpalotának” nevezett, üzle-

ti/vendéglátó-ipari funkcióra szánt ház befoga-
dása nem könnyű ebben az építészeti környe-
zetben. mit is mondhatnánk? Ismerve a kortárs 
építészet hazai megítélését és megértését, tud-
juk jól, hogy más megközelítés, nyitottság és 
kíváncsiság szükséges az elfogadáshoz. Ha ez 
megvan, az épület „megszólal”. A delikátesz-

ház éppen a környezettel való párbeszédről szól. 
Arról, hogy a környékbeli épületekkel szoros 
relációban áll: azok tömbjeinek méretével nem 
kíván versenyre kelni, véletlenszerű ablakki-
osztásaikra a maga változó homlokzati üveg-
osztóival, váltakozó szintmagasságaikra pedig 
a saját szintméret-különbségeivel felel. 

A delikáteszház tömbje, üvegfelületén felhőreflexiók

Régi városfal részlete a mélygarázs -1. szintjénA mélygarázs lejárati épülete, rozsdálló felületet imitáló burkolattal És a mélygarázs -1. szintjének tere
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A transzformátorház és illemhely növényágyásokkal kísért tömbje

Üveg- és fémburkolat esti fényben

A Mosoni-Duna felőli térszakasz. A világítótesteken kívül a tér belső részein a térburkolatba süllyesztett LED-világítást is láthatunk esténként

Belső terei befejező designja még várat magá-
ra, egész pontosan a bérlők feladata lesz. 
Néhány földszinti és az első szinti térben meg-
maradtak a 18. századi – tartószerkezeti szem-
pontból menthetetlen, így – jórészt lebontásra 
ítélt Brády-ház részei (egy-egy boltozott szoba), 
valamint az eredetivel megegyező tetőgerendá-
zatát is visszaépítették az emeleti szinten. e ház 
fizikailag is kapcsolatban áll a mélygarázzsal: 
földszintjéről, az alagsoron át a háromszintes 
mélygarázs első szintje (-1) érhető el – ez az 
a garázsszint, ahol a téren folyó színházi, 
zenei előadások szereplőinek, résztve-
vőinek öltőzői is helyet kaptak. De 
ezen a garázsszinten látható egy 
üvegfalon át a régi városfal néhány 
méter hosszú, ívsorokkal tagolt 
téglafal-részlete is, megőrizve 
itt, a föld alatt egy darabot 
Győr múltjából.

Megbízó: 
Győr Megyei jogú város Önkormányzata 

Generáltervező: 
in-Ga Konzorcium, GarTEn STudio táj- és kertépítész 

tervezőiroda, inCorSo Építész- és Építőműhely Kft.

Felelős építész tervező: 
Kádár Mihály 

Építész tervezők: 
Kiss Balázs, Kiss Szabolcs, Sebestyén Péter

Generál tervező (kiviteli terv): 
aTlaS Engineer Consulting hungary Kft. 

Felelős építész tervező (kiviteli terv): 
Könözsi Szilvia

Építész tervező (kiviteli terv): 
rónaszéki Gábor, Gönye Péter,  

Szántó Csilla

Környezetrendezés: 
Szloszjár György, vastag Gabriella

Tervezés éve: 
2011 (kiviteli terv: 2013-2014)

Átadás éve: 2015

Térfelszín alapterülete: 14122 m2

Építmények alapterületei: 
parkoló épület (bruttó, összesen): 10064,17 m2; 

transzformátor és illemhely épület (bruttó, ösz-

szesen): 366,17 m2

Delicatesse ház:

Generál tervező: 
inCorSo Építész- és Építőműhely Kft.

Felelős építész tervező: 
Kádár Mihály

Építész tervezők: 
Kiss Balázs, Kiss Szabolcs, 

Bregó Krisztián, jávorka noémi

Tervezés éve: 
2013

Összterület (bruttó; -1 P-2. szint): 
1230,06 m2
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A FémlemezeK 
RejtelmeIRől

Egy város szerkezetében a jelentős köztereknek mindig kiemelkedő szerepük van,  

hiszen egyszerre funkcionálnak pihenőhelyként, de az emberi kapcsolatok létrejöttének  

és fenntartásának, valamint a kultúra élővé tételének lényeges helyszínei is.  

És szükség van szimbolikus épületekre is, amelyek a változó időre, az esztétikum és a gondolkodásmód 

átalakulására, ugyanakkor fenntarthatóságra is emlékeztetnek. A győri Dunakapu tér 6. szám alatt 

található, a Brády házra ráépülő Delicatesse ház ikonikus homlokzati megoldásairól beszélgettünk  

Zalai Bencével, a MATECH Magyar Technológiai Kft. Építészeti Termékgyártó Központ vezetőjével.

Az épületnek a szerkezeti jellegzetességek mellett minden bizonnyal  
a burkolati megoldások a leglényegesebb elemei. Milyen paraméterek-
kel történt a felkérés? 
Maga a tervezés és felmérés 2014 szeptemberében indult. Cégünk,  
a MATECH Kft. az épület három homlokzati oldalának, valamint a tető 
fémlemezburkolatának megvalósítására kapott felkérést. Több 
szempontból is rendkívül izgalmasnak találtuk a megrendelést, hiszen 

kortárs, sokszögű tömegképzés jellemzi az architektúrát, amelynek 
burkolása magas fokú hozzáértést igényelt; mindamellett, hogy 
kiemelt referenciamunkaként tekintünk az elkészült épületre,  
a megtervezés és a kivitelezés is külön-külön kihívást jelentett. 

Melyek voltak azon összetevők, amelyek sokrétűvé tették a kivitelezést?
Elsőként az épület vasbetonszerkezetét említeném. Amíg az előregyár- 
tott elemekből álló vasbetonnál a tűréshatár centiméterekben mérhető, 
a burkolati elemeknél milliméterekről beszélhetünk. Nagy odafigyelést 
jelentett e két összetevő harmonizálása. Az épület sokszögű szerkezete 
tovább árnyalta a képet, jól példázza ezt, hogy a 422 felszerelt burkolati 
elemből közel 400 különböző méretű volt, ezért volt szükség arra, hogy 
ezen elemeket darabonként tervezzük meg.

Megtenné, hogy beavatja az olvasót egy ilyen munkafolyamat fázisaiba?
A feladat sikeres végrehajtását döntően támogatta, hogy a tervezéstől  
a gyártáson át a kivitelezésig saját erőforrásból oldottuk meg a 
feladatot. Szükség van első lépésként természetesen a felmérésre, 
amely mérnökök és geodéták segítségével történt. Jelen esetben egy 
külföldön legyártott szendvicsszerkezetű, 4 milliméter vastagságú 
kompozitlemezről beszélünk, amely egy nehezen éghető magból áll,  
a felületeken pedig a homlokzat két különböző színe jelenik meg 
alumínium fegyverzeten. Rendkívül innovatív volt a két oldal különböző 
színű anyagának legyártása, mert ezáltal a gyártáskor csak forgatni 
kellett a lemezt és összfelületet lehetett számolni, figyelmen kívül 
hagyva a két szín százalékos arányát. A 800 négyzetméternyi megren-
delt anyagból 540 négyzetméternyi burkolandó felületet fedtünk be.  
A fedés előtt szükség volt a megtervezett felületi részek hátoldali  
marására, kivágására, amelyet a kecskeméti CNC-megmunkáló 
központunkban végeztünk el. Lényeges megemlítenem Polák Lászlót  
és Miklovicsné Lelkes Bernadettet, akik nagyban hozzájárultak a gyárt- 
mánytervezés és gyártás magas minőségének lebonyolításában.  
A 98%-osra legyártott elemeket azután a helyszínen illesztettük hozzá 
ahhoz a sínrendszerhez, amelyet először a szerkezethez rögzítettünk.  
A lemezek alatt természetesen a hőszigetelés is helyet kapott, ezáltal 
egy, az előírásoknak megfelelő tűzvédelmi besorolású burkolati 
rendszer fedi az épületet. Kollégáim, Kocsis Dávid és Horváth Dénes 
nagy szerepet játszottak a kivitelezés magas szintű megvalósításában. 
Úgy vélem, hogy végeredményben, a már említett nehézségek mellett, 
egy időtálló és esztétikájában is magas színvonalú épületet hoztunk 
létre, amelyet nagyban meghatároz a burkolat jellegzetessége is. 

www.leier.hu

MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON RENDSZEREK
F A L A K  •  F Ö D É M E K  •  P I N C É K  •  L É P C S Ő K
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TALÁLKOZÁS 
AZ ISMERETLENNEL
Ravatalozó Dabas-Gyónon

Végsőkig individuális, szekularizált világunkban az építészet nyelvén beszélni a halálról olyan,  

mint gúzsba kötve „kötéltáncolni”, a hagyomány védőhálója nélkül.  

Az építész feladata, hogy saját személyes vízióját követve  

választ adjon a végső kérdésre,  

elfogadhatóvá tegye a létezés végességét.

Szöveg
Építész

Fotó

GÁRDONYI LÁSZLÓ

LIGETVÁRI ISTVÁN

LIGETVÁRI DOROTTYA SÁRA 

Ligetvári István ravatalozója Dabas-
Gyónon nem öltözik a hagyomány 
unalmas és hazug jelmezébe. Hófehér 
falak megtört, szokatlan elemek 

együttese, ahol a szem hiába kutat ismerős motí-
vum után. A lélekharang önálló haranglába két 
egybevágó négyszögből áll össze, sem párhu-
zamos él, sem derékszög nem segíti a forma be-
fogadását. A harangot magát fekete lamellák 
takarják: mintha egy hipermodern hangszóró 
állna a zöld füvön és hirdetné a veszteséget.

A fehér épület – zöld természet ellentét telje-
sen koncepciózus. A ravatalozó mellett futó 
fehér kerítés, mely még az épület oldalára és tete-
jére is felkúszik, mintha egy félbehagyott keret 
lenne, elhatárolja egymástól a „vadont” és az épí-
tett, azaz „kulturált” környezetet. A hosszú, tel-
jesen homogén fehér felület csak a fák lombko-
ronájának mozgalmas háttere előtt tud igazán 
kibontakozni, azzal folytonos ellentétben képes 
csak saját lényegét megmutatni. A támfal magá-
nak az életnek is a szimbóluma: emelkedik, eléri 

csúcspontját, majd visszahanyatlik a földbe.  
A csúcspont itt maga a ravatal, ahonnan az élet 
teljessége látszik: a befejezett élet méltóságából 
lehet csak megítélni az embert.

Az épület homlokzatán található az egyetlen 
klasszikus értelemben vett jel, utalás csupán, 
mégis felkelti a néző figyelmét egy ilyen tudato-
san visszafogott környezetben: egy fekete 
kereszt. Arányai azonban több, mint szokatla-
nok. Vízszintes szára sokkal hosszabb, mint  
a függőleges, és utóbbi nem a szimmetriatenge-

lyen található. Mintha el lenne forgatva és le len-
ne az egyik oldala vágva a klasszikus szimbó-
lumnak. A tekintet óhatatlanul is el akar for- 
dulni 90°-kal, keresve a megszokott nézőpon-
tot, belekapaszkodni az ismertbe. Aztán fel- 
ötlik egy másik lehetséges értelmezés: ennek  
a keresztnek a közvetlen elődje nem a keresz-
ténység, hanem Piet Mondrian képei. Az egy-
mást keresztező fekete vonalak a homlokzat sík-
jába, és az arra fektetett falemezre éppen úgy 
illeszkednek, mint a holland festő képein az 
egyenesek a színes felületekre. Az épület bal  
oldalán és tetején végigfutó betonkeret is a ké- 
piséget erősíti, mint a mély rámák a polgári sza-
lonok falán lógó festményeken, keretezi és fel-
erősíti a vizualitását saját középpontjának. Azon-
ban Ligetvári épületén a fekete egyeneseknek és 

A nyitott tolófal mögött feltárul a belső tér
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falapoknak komoly funkciójuk van: tolófalként 
magának a ravatalozó központi terének a nyílás-
zárói. Az elcsúsztatható színes felület a moderni-
tás álmát idézi Theo van Doesburg mobil építésze-
tén keresztül, ahogy a ravatalozó hófehér kockája 
is hasonló előképek visszhangja. Nyers, faszínű 
bútorai szigorú geometriájukkal a platóni tökéle-
tes formákat, a felülvilágító a természetfölöttit  
idézi. A bejárattal szemközti falon, a szárnyas- 
oltárok mintájára, hármas osztatú üvegablak áll, 
Balogh Eleonóra munkája. Az anyagában és témá-
jában is transzcendens képen absztrakt madarak 
repülnek az éjszaka sötétjéből a nyári égbolt kék-
jén keresztül a béke fehér végtelenjébe.

Vezető tervező:
Ligetvári István

Társtervező:
Kovács Zoltán

Építész munkatársak: 
Ligetvári Dorottya Sára (harangláb terv), Kántor 

Csaba, Timmer Dániel

Üveg triptichon: 
Balogh Eleonóra 

Bútortervek: 
Ligetvári István, Kovács Zoltán

Tervezés éve: 
2014

Átadás éve: 
2015

Alapterület (bruttó): 
128,50 m2

A belső tér  
transzcendens  
hangulatát erőteljesen  
meghatározza  
Balogh Eleonóra  
üvegmozaikja

Az önálló  
harangtorony,  

mint egy hipermodern 
hangszóró  

kürtöli világgá  
a gyász hírét

1



56 57

Olajliget az 
óvOdában

A Lauder Óvoda  
új szárnyépülete

A budai domboldalból műtárgyként kiemelkedő  

új óvodaszárnyat tervezett Szokolyai Gábor és csapata.  

Az épület egy emelkedő sorozat első eleme: a huszadik század 

elején épült villaépület folytatja,  

és Virág Csaba ikonikus iskolájának tömege zárja a sort.

Szöveg
Építész

Fotó

Mizsei Anett

szokolyAi Gábor

bujnovszky tAMás
egyszerre támfal, választóvonal és 

funkcionális hozzáépítés – komoly 
elvárások egy kicsi alapterületű bőví-
tés felé. a meghívásos tervpályázat 

győztes koncepciója egyértelmű határként 
pozícionálta az épületet az utcafronti, forgal-

masabb területek és az erdős, ligetes hátsó ját-
szókert közé. nyaktaggal csatlakozik a törté-
neti épületben működő óvodához, s ezen át 
tökéletesen bekapcsolódik annak vérkeringé-
sébe mind szellemi, mind használati vagy épp 
gépészeti értelemben. Ha úgy tetszik, nagyra 

A terepbe illesztett épületszárny új bejárattal fogadja az érkezőt

Idős fák vetnek árnyékot a biztonságos „kültéri csoportszobára”
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nőtt parazita, közelebbről megfigyelve azon-
ban kapcsolatuk inkább tűnik szimbiózisnak: 
a kialakított egyensúlyi helyzet mindkét félnek 
nyertes pozíciót biztosít.

adottság volt tehát egy műemléki épület, 
amellyel egyetlen ponton, az átkötő folyosóval 
érintkezik az új szárny. Új csoportszoba és 
kisebb rendezvények szervezésére is alkalmas 
terem mentesíti a korábbi épületet a zsúfolt-
ságtól. az alacsonyabb hozzáépítés épülettö-

megének ötödik homlokzata zöldtetővel 
készült, gondolva az egykori villa emeletéről 
kitekintőkre. az új épületrész kiváltja az eddi-
gi bejáratot is, így a középülethez és oktatási 
funkcióhoz méltatlan megközelítés – az egy-
kori cselédbejáró – helyett most világos, körül-
belül a két épület közös súlypontjába helyezett 
aula fogadja az érkezőket. az egyébként zárt 
tömegen ezen a ponton átlátás nyílik az elő-
kertből a hátsó játszókert felé.

Önállóan megközelíthető és működtethető 
irodák és oktatóhelyiségek egészítik ki az óvo-
dai funkciókat. Sötétebb árnyalatú alsó, lábaza-
ti szintbe kerültek és a lejtésnek köszönhetően 
a ligetes kertre néző homlokzati felületet is kap-
hattak. ez a lábazati zóna podesztként emeli  
a magasba az – első ránézésre – papírból hajto-
gatott fehér doboznak tűnő fő tömeget. a vé- 
kony, fehér kompaktlemezből készített lamellás 
homlokzati rendszer nemcsak árnyékol, hanem 

A lamellákkal árnyékolt üvegfal mögötti közlekedő köti össze a kinti és benti tereket

A csoportszoba kisebb belmagasságú, akusztikáját és megvilágítását gondosan tervezték meg
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a mozgásunktól függően megmutatja, sejteti, 
vagy épp teljesen eltakarja a csoportszobák abla-
kait, míg bentről szinte korlátlan kilátást és 
intenzív kapcsolatot biztosít a kerttel. 

az új épületszárny mindemellett biztosítja 
az óvodaudvarnak azt az intimitást, védettsé-
get, amely látszólagos zártsága ellenére – talán 
pont azért – nagyobb szabadságot ad az itt cse-
peredő gyerekeknek. a két tágas terem egyiké-
ből közvetlenül is elérhető ez a bán Karolin táj-
építész által berendezett „kültéri csoportszoba”. 
a nyaktag tengelyébe fűzte fel Szokolyai gábor 
a fő közlekedési vonalat, ami egyben a kert felé 
néző átmeneti zónaként is működik. az üveg-
felületen áttetsző, zöld olajlevelek színes liget-
té varázsolják a gyerekek öltözőit. 

Funkcionális, takarékos, már-már szigorú-
nak tűnő épület ez, ahol azonban egy követ-

kezetesen végigvitt koncepció támasztja alá  
a hangsúlyosan puritán formálást. terepbe 
illesztésével a tervező a domboldal és a műem-
léki épület közti egyensúlyt teremtette meg. 
alsó és fölső szintjének funkcionális különb-
ségeit felvállalja, megmutatja. intenzív kapcso-
latot ápol a kerttel, s a lamellás homlokzatkép-
zés ott is finom átmenetet képez mesterséges 
és természetes, épített és nőtt, tömör és nyitott 
világok közt, ahol az épület emeletessé válik,  
s közvetlen kertkapcsolat vagy valódi átmene-
ti zóna nem köthette össze ezeket.

egyetlen szimbolikus elemként az üveget 
színesítő olajlevelek jelennek meg. Máskü-
lönben az épület olyan tiszta építészeti állás-
pontot képvisel, amelynek nincs szüksége 
direkt utalásokra: élettel és kultúrával hasz-
nálói töltik majd meg.

Megbízó:
világi zsidó iskola Alapítvány

Generál tervező: 
MCXvi Építészműterem kft.

Építész vezető tervező: 
szokolyai Gábor (MCXvi Építészműterem kft.)

Engedélyezési terv: 
Demeter ágota 

Kiviteli terv: 
Herczeg lászló, Pintér tamás

Kert-és tájépítész tervező: 
bán karolin

Üveggrafika: 
imre katalin

Tervezés ideje: 
2012-2013

Átadás ideje: 
2014

A fehér lamellák reflexiói áttetszővé teszik az utcafronti zártabb homlokzatot

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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KisróKa a Kapu előtt
Lakóépület vakoknak a Svábhegyen

Vakok Batthyány László  

Római Katolikus Gyermekotthona Óvoda, 

Általános Iskola.  

Ez a kiírás áll a XII. kerületi  

Mátyás király úton lévő intézmény  

bejáratánál, és ha körbenézünk, rögtön 

látszik, hogy nem egy átlagos ingatlanhoz 

érkeztünk. A svábhegyi villák között buja  

a tavaszvégi vegetáció, de valami furcsa 

elhagyatottság is érezhető, miközben bent, 

ahol a hegyoldalban haladunk lefelé az új 

épület felé, korrétegeken is áthaladunk. 

Mintha már nem is lennénk a térképen.

Szöveg
Építész

Fotó

Torma Tamás

KendiK Géza

BujnovszKy Tamás

anna nővér még a nyolcvanas évek-
ben kezdett el olyan sajátos nevelé-
si igényű, látássérült, illetve látás- 
és mozgássérült gyerekek óvodai, 

általános iskolai nevelésével foglalkozni, akik  
a többi gyermekkel nem foglalkoztathatók 
együtt. itt, a valahai főúri villanegyedben (ami 
az ötvenes években értelemszerűen lett a káder-
dűlő), a rendszerváltáskor kapták meg az első 
épületüket, ami állítólag a Dréher család egyik 
villája volt, bár ebből ma nem sok látszik.  
lejjebb, a hozzá kapcsolódó második épületet  
a kilencvenes években maga Makovecz imre 
(vagy az irodája) tervezte, ami egy zárt folyosó-
híddal csatlakozik az új épülethez.

Míg a Makovecz szárny vörös téglás, alpesi 
tetős, és sokféle szögből és ferde tetőből össze-
álló bonyolult egység, az új egyszerű fehér 
tömbjével virít ki a zöld lombok közül. Magas 
téglakubus, amit a színesre keretezett, változa-
tos ablaknyílások és az északnyugati (a külső 
bejárat feletti) sarok perforált rézborítása ellen-
pontoznak. ami a Vasas pasaréti úti vívócsar-
nokánál néhány éve híressé tette a tervezőket 
Kendik Gézát és az a4 stúdiót (OCtOGON 
2013/5), azaz az ottani régi, edzőtermi tömb 
napfényben aranyló lemezbe csomagolása, itt 
jóval visszafogottabban tér vissza. És funkci-
ókkal, mert a le-mezlapok Braille-írásos per-
forációi szűrt, de határozott fényt is engednek 
az épületbe (a vakokat és gyengén látókat főleg 
az erős fények zavarják és zavarják meg).  

a bejárat feletti sarkon pedig az épület szü-
letésének egy másik különlegessége kapott 
vizuális jeleket: az új tömböt ugyanis közös, 
azeri-magyar finanszírozással hozták össze, 
így itt rubik-kockák motívumai keverednek 
az azeri lángokkal. (a magyar állam mellett az 
azeri elnök, Hejdar alijev alapítványa állta  
a költségeket, a beruházás összköltsége félmil-
liárd forint volt, ennek majdnem a felét, /240 
millió forintot/ állta az azeri alapítvány.)

az új épületbe az intézetnek olyan növendé-
kei költöznek majd be, akiknek korábban már 

nem jutott hely: akik betöltötték ugyan a 18. élet-
évüket, de halmozottan sérültek, felügyelet illet-
ve segítség nélkül szinte képtelenek az önálló 
mozgásra, életre, és nem foglalkoztathatók 
együtt a többi gyermekkel sem. a felső három 
szint nagyméretű lakószobáit a lehető legegysze-
rűbb, hosszában futó tengelyfolyosóra, illetve 
kisebb keresztfolyosókra szervezték,  alul pedig 
foglalkoztatók lesznek –, valamint a már emlí-
tett folyosóhíd, ami a főépülettel köti majd össze 
őket, ahonnan az étkeztetést és a terápiás ellátá-
sokat  lehet majd akadálymentesen oldani.

Azeri-magyar finanszírozásban épült, így itt Rubik-kockák motívumai keverednek az azeri lángmintázattal 
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Magas téglakubus, színesre keretezett, változatos ablaknyílások

Szűrt, puha fények, árnyékképek Zárt folyosóhíddal csatlakozik az új épület a régi szárnyhoz

Dekoratív építészeti elem és a lakókat zavaró/megzavaró erős fény elleni védelem
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Vezető tervező:
Kendik Géza (a4 építésziroda Kft.)

Építész tervezők: 
Papp zoltán,  dóczy viktória, maza orsolya studio 

(a4 építésziroda Kft.)

Kert- és tájépítészet:
Preszter márta

Tervezés éve: 
2012-2014

Átadás éve:
2015

Összesített alapterület (bruttó): 
1500m2

a három épület azonban itt nemcsak három 
különböző korú, állagú és minőségű házat és 
korréteget jelenít meg, de ahogy lefelé haladunk, 
kissé az utcán még érezhető kertvárosi realitá-
soktól is eltávolodunk. az új épület magas fák 
között, telke szinte összeolvad a Béla király úti 
korábbi gyerekszanatórium területével, amit las-
san két évtizede zártak be, a pusztuló pavilon-
épületek között pedig burjánzó természet vette 
át a hatalmat. Nem ritka itt a kószáló vaddisz-
nó – és az a kölyökróka is csak egy friss, eső-
mentes helyet talált magának, amikor a főbejá-
rat melletti sarokba vackolta be magát.

ez tényleg egy külön világ.

Határozott szögtörések a belső terekben, amik a bentlakók tájékozódását, közlekedését könnyítik meg

Az új épületbe az intézet 18 éven felüli, halmozottan sérült, fokozott gondoskodást igénylő növendékei költöznek be

Itt jóval visszafogottabban tér vissza a Vasas Pasaréti úti vívócsarnokánál már alkalmazott aranyló lemez, mint burkolati elem
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A kivitelező Market Építő Zrt. vezérigazgatója szerint  

a fenntarthatóság is fontos szempont volt abban, hogy a Groupama Aréna lett 2014 

legjobb új stadionja  

a rangos nemzetközi megmérettetésen.

Milyen típusú díj a The Stadium Business Awards?
Nemzetközi szinten ez a stadionépítési szakma legkomolyabb 
elismerése. Az önmagát hat éve életre hívó szervezetben a világ 
minden pontjáról szerepelnek sportlétesítményeket építő, üzemel-
tető, fejlesztő és felújító szakemberek, konferenciájukon több 
százan vesznek részt. Ez az egyetlen megmérettetés, amely teljes 
egészében lefedi a globális szakágazatot. 16 kategóriában oszta-
nak ki díjakat, a stadionok és a helyszínek mellett a rendezvénye-
ket, a vezetőket és a felhasználói élményt is elismerik. A két 
legrangosabb díj az év stadionjának és az év új stadionjának jár,  
a Groupama Arénával ez utóbbit kaptuk meg. Már az is óriási 
rangot jelentett, hogy a 25, tavaly átadott létesítmény közül a 
szakmai zsűri szűkített listájára, a legjobb hat közé kerültünk, 
olyanok mellé, mint a bilbaói San Mamés vagy az amerikai Levi’s 
Stadium. Az pedig, hogy meg is nyertük a kategóriát, annak 
köszönhetően, hogy valóban kiváló stadionról van szó.

Mik a siker összetevői?
A magas szintű műszaki tartalom, az impozáns összkép, a fenn-
tarthatóság, a nyereséges működés és a környezettudatosság. Min-
den zsűritag megemlítette az ár-érték arányt: a Groupama Aréna 
teljes költsége nem érte el az 50 millió eurót, míg a mezőnyben  
a következő ennek háromszorosáért épült fel, a többiek átlagköltsége 

pedig öt-hatszorosa volt. Megfelelőek az arányok, a méretek. Senki 
sem akart megalomán lenni, és 40-50-60 ezres nézőszámot 
megcélozni – a 23 700 is elegendő –, emellett a múzeum, az aján- 
dékbolt és az étterem is pont akkora, mint kell lennie. Fontos volt, 
hogy rendkívül gyorsan, egy év alatt épült fel az aréna, és igazi 
látványossággá vált, hiszen Magyarország legmeghatározóbb 
megjelenésű sportlétesítménye, előtérben Európa legnagyobb sas 
szobrával. Emellett különleges megoldásokat is alkalmaztunk:  
a játékoskijáró dekorációjával például hónapokat töltöttünk, hogy 
fehér falak helyett más atmoszférában vonulhassanak a futballis-
ták, más legyen a hangulat. Ez átjött a zsűritagoknak is.

A Market Építő Zrt. életében hova teszi a díjat?
Mindenképpen dobogós, csak két elismerés vetekedhet vele: 
2007-ben „Az év munkahelye” volt a cég, 2008-ban pedig az ország 
leghatékonyabb vállalatának választották. Azért ilyen kedves,  
a szívünkhöz közel álló a díj, mert a labdarúgást szerető emberként 
külön öröm volt stadiont építeni, főleg, hogy gyerekkorom óta 
Fradi-szurkoló is vagyok. A foci a hobbim, az építőipar pedig  
a munkám, ezt a kapcsolatot pedig jól tudtam összeházasítani és 
kiaknázni. Komplex feladatunk volt, hiszen sok olyan tevékenységet 
végeztünk, ami túlmutat egy építőipari cégen, szinte fejlesztőként 
működtünk, terveztünk, terveztettünk.

töBB MiNt staDiON

©Stadium Business Awards

Gehring János megosztott 1. helyezést elért fotója

Interjú Scheer Sándorral a Groupama 
Aréna nemzetközi stadionépítési díjáról
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Milyen visszajelzéseket kapott eddig a stadion?
Magyarország most kezd rákerülni a sportberuházási világ 
térképére, hiszen korábban hosszú ideig nem voltak sportberuhá-
zások, nem építettünk komoly létesítményeket. Fontos volt, hogy 
Szekeres Tamás, a Ferencváros fejlesztési igazgatója is a kezde-
tektől fogva részt vett a projektben. Az egyesület megtaníttatta 
vele az iparágat, az évek során konferenciákon, szakmai rendezvé-
nyeken és továbbképzéseken is megjelent, tanult, képezte magát. 
Az ő kapcsolatai révén elkezdték bevezetni, megismertetni az új 
arénát, így már nagy várakozás előzte meg az átadást. A nyitómér-
kőzésen a Chelsea vezérkara is jelen volt, és ők is azt mondták, 
hogy ritkán látnak ilyen profi létesítményt. Az európai szövet- 
ség, az UEFA magas kategóriájú minősítést adott a stadionra.  
Akik látták, és jártak benne, azok valamennyien dicsérik.

Mire a legbüszkébb a díj kapcsán?
A mezőnyt végignézve arra, hogy a legkisebbként is megszavazták  
a legjobbnak a stadiont. Minden eleme jól ki van találva, egy gondolat 
mentén van felfűzve. Ritka, hogy ennyire átgondolt koncepciója  
legyen egy beruházásnak. 

Az elismerés minek a visszaigazolásaként fogható fel?
A kormány sportlétesítmény-beruházásait sokat kritizálják, de közben 
sikerült egy olyan stadiont építeni, amelyet az egész világ megsüvegel,  
a szakértők megemelik a kalapjukat. Ez egy visszajelzés, hogy felelősen 
és hatékonyan költöttük el az állam pénzét. Van értelme ilyen létesítmé-
nyeket építeni, hiszen nyereséget termelnek. Ezen kívül megoldotta egy 
környék hasznosítását, felvirágoztatását is, mivel új ingatlanfejlesztések 
indulhatnak a stadion mellett. Feljavul egy környék. 

Milyen a stadion kihasználtsága?
A közel egy év alatt több mint 160 rendezvényt tartottak  
a Groupama Arénában, és ezek közül mintegy harminc volt fut- 
ballmérkőzés, vagyis a komplexum több mint egy stadion.  
Az üzleti életet is jól szolgálja ki, hiszen a VIP-részleg, a skyboxok 
értékesítése is jól alakult. A konferenciatermek is kihasználtak, 
legutóbb éppen egy szoftverfejlesztő-versenyt rendeztek bennük, 
200 résztvevővel.

A díj hozzásegítheti a céget akár külföldi megbízásokhoz is?
Remélem, hogy hozzásegíti, de külföldön nehéz ilyen feladatokhoz 
jutni, mi pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
Magyarországon is koncentrálhatunk más megrendelésekre,  
hiszen épülnek még stadionok.

A Dagály mellett épülő uszodakomplexum a Market Építő Zrt. követ-
kező nagy projektje. Azzal a 2017-es elismerést célozzák meg?
A díj helyett leginkább akkor lennék elégedett, ha egy sikeres vizes-világbaj-
nokságot tartanánk az új létesítményben, majd 2017 őszén az olimpiai rende- 
zést is megnyerné Budapest, és az indoklásban az is szerepelne, hogy aki ilyen 
rövid idő alatt egy ilyen jó vb-t tud megrendezni, az az olimpiát sem fogja elron- 
tani. Az uszoda építése mindennel együtt komplexebb feladatot jelent, más 
gondolkodást igényel. Az építés mellett a tervezés és a koncepcióalkotás is 
fontos. Szinte mindent mi végzünk: az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíté- 
sét, és ezek egyeztetését a nemzetközi úszószövetséggel, a kulcsátadásig.
Az épületről, környékéről készült felvételek a Magyar Építőművészek Szö-
vetsége, az MMA és a Miniszterelnökség közös Nagypálya című fotópályá-
zatának 1-3. helyezettjei és díjazottjai.

Hegedűs Tamara megosztott 1. helyezést elért fotója

Kömöz Gergelynek a Bíráló Bizottság által díjazott fotója

Incze Péter 2. helyezést elért fotója

Szilágyi István Szilárd közönség díjas fotója

Makai Sándor 3. helyezést elért fotója
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min dolgozik?min dolgozik? - farsang barbara rovata

Szerkezetek 
SzépSége

Interjú Marosi Miklós építésszel a felújítás alatt álló Ybl-féle Operaház kiváltására is berendezkedett.  
A színpadtechnikai és akusztikai kialakítások, valamint a 350-400 főre 
tervezett nézőtér bármilyen prózai előadás megtartására is alkalmassá 
teszi az épületet, sőt komoly kerületi színházi előadások céljára is 
tökéletesen megfelelne. A tervezés során a legkülönbözőbb szempontok 
és beruházói igények szem előtt tartásával a koncepció legfontosabb 
részét képezte az eredeti építészeti jelleg megtartása. Nem szerettük 
volna megtagadni vagy eltakarni az épület ipari csarnok voltát, ugyanak-
kor alkalmassá kellett tenni az új funkcióból adódó igények kielégítésé-
re. Ezek közül az egyik legösszetettebb feladat az ideális akusztikai 
körülmények biztosítása volt, amely egy színházi előadás során az egyéb 
technikák (díszletezés, világítás) mellett, talán a legfontosabb alapköve-
telmény. Nehezítette a helyzetet, hogy az épület eredetileg egy mozdony-
javító csarnoknak született, ahol rendeltetéséből adódóan nem kellett  
a különleges hűtési-klimatikus viszonyokkal foglalkozni, így praktikusan 
egy hatalmas, összefüggő tetőszerkezettel zárták a tömeget. Ezt az 
adottságot alapul véve, úgy kellett a betervezett funkciókat és területe-
ket elemezgetni, hogy a jelenlegi héjalás minden további kiegészítő 
költségtevékenység nélkül tegye használatra alkalmassá az adott 
helyiségeket. A díszlettárolásnál például csak arra kellett vigyáznunk, 
hogy fagyhatár alá ne kerüljön a belső szerkezet, viszont a folyamatos 
napi munkaidőre tervezett termekben a mai kornak megfelelő hőmér-
sékleti viszonyok és feltételek előállítása szükséges. Ez adott esetben 
vagy csak szellőzést és fűtést, vagy pedig páraszabályozástól kezdve 
klimatizálást is jelent. Azokat a tereket, ahol közönséget is kíván fogadni 
az épület, a téli-nyári üzemmód miatt valamilyen hőszigeteléssel is el 
kellett látni. Mivel a tető semmilyen többletterhelést nem bír el, ezért 
egy úgynevezett „ház a házban” elvvel biztosítottuk az elengedhetetlen 
követelményeket. Ez a megoldás egyébként a klasszikus akusztikának 
az alapja is egyben, hiszen így lehet a legkönynyebben függetleníteni  
a környező szerkezetektől az adott teret. Visszatérve a kérdésre: ahogy 
a rajzokon is látszik, eleve már a koncepciónak is az volt az alapja, hogy 
az épületbe belépők egy olyan csarnoktérbe érkezzenek, amely maximá- 
lisan megőrzi a régi szerkezetek szépségét, de új betételemekkel kiegé- 
szítve jelzi középületi rangját.

Ha jól látom, még egy régi gőzmozdony is megjelenik a belső térben?
Valóban a Főigazgató úr személyes ötleteként több jelzéssel is 
visszautalunk a régi mozdonyjavító-műhely funkcióra, és az Operaház 
új háttérbázisa mellett a magyar vasúti közlekedés egyik legfontosabb 
emlékhelyévé is válhat az épület.

A csarnok ipari jellegéből adódóan volt esetleg olyan különleges szerke-
zeti kialakítás vagy technológia, amely szerepet kapott a koncepcióban?
Igen, nagyon érdekes ugyanis, hogy ez egy daruzott csarnok, sőt mint 
kiderült ezek a darupályák még a mai napig is működnek. Felhaszná-
lásukkal könnyen lehet a hatalmas súlyú díszletező konténereket moz- 
gatni, szállítani, illetve a különböző előadásokhoz tartozó elemeket 
úgy tárolni, hogy lehetőség szerint már az évad programjának isme- 
retében könnyen hozzáférhetővé váljanak az aktuális berendezések, 
szerkezetek. A másik érdekesség a mozdonyjavító-műhely közepén 
lévő süllyesztett csatornarendszer, amelyet szintén igyekszünk 
felhasználni különböző közműalagutak elhelyezésére. Tehát úgy tűnik, 
hogy ennek az ipartörténeti műemléképületnek minden porcikája az új 
koncepcióban is valamire felhasználható, valamire alkalmas lesz. 

Az egykori mozdonyjavító-műhely és fűtőház (ún. Eiffel-csarnok) 1886-
ban épült Kőbányai úti együttese Magyarország legnagyobb alapterü-
letű műemléki védelem alatt álló ipari csarnoka. Különleges helytörté-
neti és építészeti emlék, amely a 2015 nyarán induló szekcionált 
operaházi felújítás részeként, eredeti karakterét megtartva, az Opera-
ház új háttérbázisaként funkcionál majd. Az állagmegóvás mellett az 
újrahasznosítás mennyiben értelmezi át az egykori építészeti jelleget?

Mindig nagyon izgalmas feladat egy volt ipari központ bekapcsolása  
a város vérkeringésébe. Ráadásul ez a fejlesztés, ha megvalósul, pél- 
daértékű lesz, hiszen az újrahasznosítás mellett, 21. századi technoló-
giával felszerelt korszerű létesítményként segítheti az Operaház felzár- 
kózását a vezető európai intézmények közé. Építészeti oldaláról nézve 
is különleges és érdekes lehetőségeket rejt, hiszen a közönség bevoná- 
sával olyan új funkciókkal bővül a rendeltetése, amely adott esetben  

Marosi Miklós, Ács istvÁn, 

Hódosi dÁniel, klujber bence, 

Menczelesz dÁniel,  

ÖkrÖsné Pernesz Ágnes, rabie anisz, 

sebő istvÁn (Marosi stúdió)

Tervezők: 
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A lAkásközösségek, mint többgenerációs háztArtások

Ma 
Magyarországon az európai 
átlaghoz képest nagyon ala-
csony a bérlakások száma. 
Egy egészségesen működő 

és jól fejlődő gazdaságnak viszont fontos ele-
me a bérlakás szektor, amely mozgásban tart-
ja az ingatlanpiacot és a munkavállalóknak is 
nagyobb mobilitást biztosít. Az állam által tá- 
mogatott szociális lakások és kollégiumok illet-
ve a piac által létrehozott albérletek és bérla-
kások mellett fontos lenne, hogy legyen egy 
civil kezdeményezésű és nonprofit lakozási 

Fenntarthatóság 
a lakozásban 

SzövegHorogH Petra, Komlósi Bence

alapon működnek és a lakók a saját maguk 
főbérlői. Egyik lakó sem egyedüli tulajdonosa 
a lakásnak, a lakók mindegyike tulajdoni rész-
szel rendelkezik a lakásból, egyesületből.  
A zürichi Karthago példáján keresztül mutatjuk 
be a cohousingok és azon belül is a lakáskö-
zösségek fenntarthatósági aspektusait, előnye-
it és tulajdonviszonyait.

„Együtt, egymásért” - szól a svájci lakásszö-
vetkezetek havonta megjelenő lapjának egyik 
szolidaritással foglalkozó cikke. Fiatalok, idő-
sek, egyedülállóak, kiscsaládosok, gazdagok, 
szegények és különböző származással rendel-
kezők mind-mind boldogan tudnak együtt élni, 
ha akarnak. Egymást tudják pénzzel, tudással, 
szabadidővel, törődéssel és még sok mással 
támogatni. Egy-egy lakásközösség társadalmi 

összetétele lehet teljesen vegyes, de a lakók 
dönthetnek úgy is, hogy ők homogén módon 
csak diákok, idősek, vagy éppen egyedülálló 
szülők szeretnének együtt lakni. A lényeg, hogy 
a lakók saját maguk határozzák meg, mi legyen 
kis közösségük összetartó ereje. Ez lehet a csil-
lagok szeretete, a zöld szín iránti rajongás,  
a könyvek és még lehetne sorolni. A legfonto-
sabb, hogy legyen egy közös cél. A szolidáris 
alapon működő lakásközösségi egyesület ese-
tén fontos, hogy mindenki számára elérhető 
legyen. Ezáltal létrehozva egy heterogén közös-
séget, ahol az egyes lakások lakói szívesen 
segítenek akár egy másik lakás lakóinak is, ha 
szükséges. Persze semmi sem kötelező!

A zürichi Karthago „óriás lakásközösség” 
lakói is nagyon sokfélék. Az itt lakók között van-
nak diákok, bevándorlók, idősek, mozgássérül-
tek, kis családok és gyermekeikkel egyedül 
maradt szülők, akik folyamatosan tanulnak egy-
mástól és akik folyamatosan tudják segíteni 
egymást. Van, aki sok szabadidővel rendelke-
zik van, aki több pénzel, van aki a vízvezeték 
szereléshez ért, van aki a gyerekekkel tud tanul-
ni délutánonként és van olyan is, aki a ház jogi 
ügyeit intézi. Együtt, egymásért! 

Megfizethető lakozásnak nevezzük egy orszá-
gos vagy területi átlagkeresethez mért háztar-
tásonkénti bevételek és lakozásra költött ki-
adások százalékos arányát. Magyarországon 
ez körülbelül 40 százalékot jelent. Mivel a lakás-
közösségekben a lakók saját igényeikhez iga-
zodva, maguknak határozzák meg, mi számuk-
ra a megfizethető, így gazdasági szempontból 
önmaguknak hoznak létre hosszú távon is meg-
fizethető és fenntartható lakozást. A manapság 

egyre népszerűbb sharing economy vagyis meg-
osztáson alapuló gazdaság hazánkban is egy-
re elterjedtebb jelenség. A lakozás területén 
azonban még kihasználatlan ez a gazdasági for-
ma. Pedig gondoljunk csak bele, mennyi lehe-
tőséget rejt magában? A speciális tulajdoni hely-
zetnek valahol az albérlet és a magántulajdon 
közötti „arany középútnak” köszönhetően a kö- 
zösségi és privát tereket is jobban magáénak 
érzi az ember, ezért nagyobb figyelemmel van 
mindkettő iránt. A terhek, mint mosógép, kony-
hai eszközök megosztása is fenntarthatóbb és 
szélesebb lehetőségekkel rendelkező lakozást 
kínál. Azáltal pedig, hogy nem piaci szereplők-
nek termel profitot, olcsóbbá és kontrollálha-
tóbbá válnak a költségek. A Karthago esetén ez 
a megfizethetőség nem feltétlenül olcsóbbat 
jelent. A lakrészek díja hasonló a környező, pia-
ci alapon működő bérlakásokéhoz, viszont itt 
sokkal több közösségi funkcióhoz juthatnak hoz-
zá a lakók. A házban van közös csocsó, ping-
pongasztal, közösségi „buli-pince”, vendégszo-
ba, amit a ház bármely lakója „kibérelhet”, közös 
tetőterasz, grillterasz és játszóterecske. A ház 
utcai szintjén egy óriási étkező-nappali biztosít 
a közösségi eseményeknek színteret. Az ipari 
konyhában hétfőtől péntekig egy profi szakács 
készíti a vacsorát, amit minden lakó reggel 
kilenc óráig tud megrendelni. A kiadásokat  
a lakók saját önkéntes munkájukkal tudják csök-
kenteni. Akinek több ideje van, az idővel száll 
be, akinek több pénze, az azzal. A ház jó műkö-
dését 2-4 fős munkacsoportok biztosítják. Van 
olyan önkéntes csoport, amelyik a szervezés-
sel van, amelyik a karbantartással és van, ame-
lyik a kommunikációval foglalkozik. 
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rendszer is, mely jelenleg nem létezik Magyar-
országon. Manapság egyre többet hallani  
a fenntarthatóság fontosságáról, amely akkor 
teljesül, ha mind társadalmilag, gazdaságilag, 
környezetileg és kulturálisan is annak minősül 
egy fejlődés. Ha ilyen megoldást keresünk  
a lakhatási problémákra, akkor hamar elju- 
tunk a cohousingok ideájához, ezek legki- 
sebb egységeként pedig a lakásközösségek-
hez. Arra keressük a választ, hogy Magyaror-
szágon hogyan lehet nonprofit módon, szolidá-
ris alapon működő lakásközösségi hálózatot 

létrehozni. A lakásközösségek az angol nyelv-
területek shared flatjeihez és a német nyelvte-
rületek Wohngemeinschaftjaihoz hasonlóan 
többszobás lakások. Olyanok, mint a már jól 
ismert albérletek, csak más a tulajdoni rend-
szerük. Az albérletekben is több mini háztar-
tás osztja meg közösségi tereit, hétköznapjait, 
csak az ő esetükben mindig van egy főbérlő. 
Egy főbérlő, akitől függenek, akinek termelik  
a profitot, aki meghatározza, hogy milyen sza-
bályok mentén használhatják „otthonukat”.  
A lakásközösségek ezzel szemben, nonprofit 

karthago, Zürich
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Ha fenntarthatóságra törekszünk, figyelem-
be kell venni a környezeti hatásokat is. Egyre 
nagyobb a túlfogyasztás és az ezzel járó környe-
zetszennyezés. A lakásközösségek a terek és  
a terhek megosztásával lényegesen csökkentik 
a környezetre mért terhelést. A kezdetektől jelen 
lévő tudatosság és tervezés nagyban csökken-
tik a mindennapi fogyasztást. Közvetlen lakó-
környezetünkkel összefogva, sokkal hatékonyab-
ban tudunk energiát megtakarítani.

A zürichi példa esetében ez a megosztás sok-
féleképpen megjelenik. A lakók megosztják a vá- 
sárlás terheit van közösségi „kisbolt” a pincében, 
a vacsorakészítés is sokkal könnyebb és gazda-
ságosabb több emberre, ami egyrészt csökken-
ti a környezeti terhelést, másrészt pénzt és időt 
spórol meg a lakóknak. A házban lévő közösségi 
terek úgy, mint a multifunkcionális szoba,  
a mosókonyha, a közös grillterasz, a tetőkert és 

a vendégszoba mind-mind olyan terek és eszkö-
zök, amelyeket csak ritkán használ egy-egy ház-
tartás, így azok megosztása logikus és környe-
zettudatos döntés. Ez a fajta megosztáson 
alapuló gondolkozás a lakók életének más terü-
leteire is kihat - autó, furó- vagy barkácskészlet 
megosztás, ami tovább csökkenti a lakók ökoló-
giai lábnyomát. Ahogy más lakásközösségekre 
is, így a Karthago közösségére is jellemző a meg-
újuló energiák hasznosítása. A tetőn elhelyezett 
napkollektorok jelentős részét tudják biztosítani 
a meleg vízellátásnak. 

Egy-egy lakásközösség életében nagyon fon-
tos szerepet kap a kulturális hovatartozás, 
melyik lakó mit hoz magával családjából, mit 
tanult meg az évek során, mi érdekli. Ahogy az 
egy többgenerációs család esetében már jól 
megszokott, a kulturális értékek generációról 
generációra öröklődnek át. Egy lakásközösség 

esetén ez a nagy „család” még sokszínűbb lehet. 
A lakók jöhetnek még „messzebbről”, lehet-
nek még nyitottabbak kultúrára, világra, szem-
léletek megismerésére. Sokat tudnak tanul-
ni egymástól, kulturális különbségekről, to- 
leranciáról, elfogadásról. A hozott értékek és 
azok továbbvitele egy lakásközösségben leg-
alább olyan fontos, mint egy család esetén.  
A Karthago lakóinak fontos célja, hogy minél 
sokszínűbb legyen a közösség társadalmi 
összetétele, így létrehozva egy igazán pezsgő 
és értékes lakókörnyezetet. Különböző korú, 
nemzetiségű és kulturális háttérrel rendelke-
ző ember lakik együtt egy-egy lakásközösség-
ben és a házban. Ez a kulturális heterogeni-
tás remek felületet biztosít a tanuláshoz, 
kultúrák megismeréséhez és mások elfoga-
dásához. Olyan itt lakni, mintha az ember folya-
matosan úton lenne a nagyvilágban.

Az idei nyár azon szerencsések öröme lehet, 
akik eljutnak New Yorkba és még az építésze-
tet is kedvelik. Az Endless House ugyanis a csa-
ládi ház és annak archetipikus építészeti rajza-
iból, makettekből és az ezekre adott képző- 
művészeti „válaszokból” született (rajzok, fotók, 
videók, installációk) időszakos tárlat. Mindeze-
ken fölül a cím Frederick Kiesler (1890 
Czernowitz, Bukovina – 1965, New York) építész 
halálának idei, 50. évfordulójára készült. Pon-
tosabban címével, tartalmában az építész utó-
pisztikus épületei, terei közül az Endless House 
10-15 éven át tartó építészetet, szobrászatot, 
installációt egybefűző projekthez kapcsolódik, 
mely számos építészt és képzőművészt (sokan 
a jelen kiállításon munkával is szereplőket) meg-
ihletett, köztük Mies van der Rohe, Frank Gehry, 
Peter Eisenman, Rem Koolhaas, Smiljan Radic, 
Louise Bourgeois, Bruce Nauman, Mario Merz,  
Rachel Whiteread stb. 

Tíz éve Budapesten élő német építészek magyar 
architektusokkal, mérnökökkel és építészettör-
ténészekkel közösen írták meg ezt a kötetet, 
mely legelőször 2012-ban a DOM publishers 
kiadónál jelent meg németül (Architekturführer 
Budapest). Jelen könyv ennek a magyarra for-
dított változata. Mindez, fájdalom, de teljes tar-
talmak átvételét is jelenti, mutatja. Így például 
Hübner A »csípős« építészet nyomában című írá-
sa a magyar olvasóközönség számára kissé 
didaktikusnak tűnhet, és sajnos a teljes kötet 

A Grand Home Budapest az első magyarországi 
megalakulás előtt álló lakásközösségi egyesület. 
Célja, hogy összegyűjtse és kapcsolatban tartsa 
a szolidáris elvek mentén működő, megosztáson 
alapuló lakásközösségeket, megteremtve a lehe-

hiteltörlesztési díját, illetve a rövid és hosszú távú 
fenntartási költségeket. Mindent, amit egyébként 
is ki kell fizetnie mindenkinek, aki saját lakásban 
vagy albérletben lakik. Az egyesület tagjai és 
egyes lakásai nemcsak a gazdasági terheket tud-
ják megosztani, hanem közösségi eseményeket 
is szervezhetnek, megoszthatják tudásukat 
együttélésről és segíthetik egymást, mint egy 
„nagy család”. Az egyes lakásközösségeken illet-
ve az egyesületen belüli emberi kapcsolat inten-
zitását természetesen a lakók maguk szabályoz-
zák, alakítják, így mindenki létrehozhatja a ma- 
gának leginkább megfelelő „szomszédsági” kap-
csolatot. Magyarországon még nem annyira 
ismert az ilyen típusú lakhatási forma. Nem is 
gondoljuk, hogy mindenkinek ilyen módon kelle-
ne laknia, de célunk, hogy minél több embernek 
megmutassuk: lehet másképp. További informá-
ciók: Grand Home Budapest facebook oldal, Lakás-
közösségek blog.

tőséget, hogy nonprofit módon, saját maguk főbér-
lői lehessenek az egyesülethez tartozók. A Grand 
Home Budapest leginkább az egyetemistáknak, 
fiatal pályakezdőknek, gyermekeikkel egyedül 
maradt szülőknek, egyedülálló időseknek tud 
megfelelő és megfizethető otthont és közössé-
get biztosítani. A lakók maguk határozzák meg 
lakásközösségük célját, határait, lakótársait és 
az együttélés szabályrendszerét. A lakók együtt, 
demokratikusan döntenek mindenről, amely érin-
ti a közösségük jelenét és jövőjét. Miért egyesü-
let? Az egyes lakásközösségek egyesületként tör-
ténő összekapcsolása fontos eleme a jól működő, 
sikeres rendszernek. A lakásközösségek nem 
minden tagja rendelkezik megtakarítással, meg-
felelő pénzügyi hátérrel, így a szolidáris alapon 
működő egyesület tudja majd biztosítani, hogy 
ezek hiányában is lakáshoz jussanak a jelentke-
ző új lakók. „Bérleti díjat” természetesen minden 
lakónak fizetnie kell, amely tartalmazza a lakás 
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endless house: intersections  
of Art And Architecture, momA  

(robert menschel Architecture  
And design gAllery),  

2015. június 27.-2016. március 6.

Arne hübner-johAnnes schuler: építészeti kAlAuz. 
budApest, terc kft., 2014, 360 old.

Metszéspontok

200+50

Frederick kiesler: 
Endless House, 

modell, 
1950–60. 1958. 

(Fotó: George Barrows, 1958), MoMa

Raimund Abraham:  
The House without Rooms Project
Metszet és alaprajz,  
1974 (vegyes technika,  
papíron; 87,9 x 96,8 cm), MoMa

képanyagának frissítése, újraválogatása sem történt meg, így 
kerülhettek be gyenge minőségű épületfotók, akár átfutó illuszt-
rációként (pld. 298-299. old, jachtkikötő és étterem, XIII. kerü-
let, Meder utca). De e tartalmas és valóban fontos összefogla-
lás, mely 200 közelmúltbeli és ötven, a megelőző időszakokban 
megépült (szocializmus, modernizmus, szecesszió) épületet 
mutat be, tartalmaz még mindig olyan kakukktojásokat, mint az 
1956-os emlékmű, amely „létesítmény koncepciója és kivitele-
zése formai rokonságot mutat a berlini Holokauszt-emlékmű-
vel” (sic!). Reméljük egy újabb kiadás már kicsit átdolgozott tar-
talommal fog (ha igen) megjelenni.

Co-housing, New Madrid

Lakóközösségek, Új-Zéland
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művészet 
A sziget fesztiválon 

Heti öröm

M
ár csak néhány hét és itt a Sziget 
Fesztivál (2015. augusztus 10-17.),  
a már-már „hungarikum-esemény” 
zenével és persze évről évre bővü-

lő kísérőprogramokkal, köztük művészeti  
jellegűekkel is érkezik, köztük az ArtZone-nal,  
amit a Sziget rendezői tavaly indítottak útjára  
(a programsor válogatásunkban látható logója 
a VISART Akadémiával közösen kiírt pályá- 
zat eredménye, tervezője egy visartos hallga-
tó, Nagy Eszter). Az ArtZone a tavalyi Sziget 
Fesztiválköztársaság művészeti központjaként 
próbálta meg egy helyre tömöríteni a különbö-
ző képzőművészeti tematikájú, eddig is meglé-
vő helyszíneket, s persze számos új elemmel 
is gazdagodott. Ez a zóna több mint száz művész 

számára jelent idén is bemutatkozási és közös 
alkotótáborozási lehetőséget, miközben a kö- 
zönség is kipróbálhatja a tehetségét. A Sziget 
északi részén felépített ArtZone helyszín célja 
idén is az, hogy tartalmas, szórakoztató, ingye-
nes nappali szabadidős programot nyújtson  
a szigetlakóknak, a történések fókuszában most 
a recycling és a kortárs képzőművészet áll - 
mesélte el nekünk Pálosi Boglárka, az ArtZone 
szervezője. A foglalkozások és a workshopok 
szervezői, kiállítók és beszélgetőpartnerek 
között, mások mellett ott találjuk: a Medence 
Csoportot, a tagok táskákat, de hangszere- 
ket (!) is készítenek majd, a Corvin Rajziskolát,  
a Visart Művészeti Akadémiát és a MOME  
Média Intézetet, és a Kisképzőt. Lesznek külföldi  

résztvevők is, mint az Officina Nomade (Olaszor-
szág), a street artos M.Chat (Franciaország), és 
lesz hommage à Komár és Melamid (Oroszor-
szág/Amerika)  Holy Olga sátrában. Három éve 
hirdették ki először a Sziget Art of Freedom (AOF) 
nyílt művészeti pályázatát, három kategóriában, 
ezek: óriás méretű, látványos installációk; nagy-
méretű, emblematikus látványelemek; izgalmas 
művészeti projektek; dekoratív installációk. Idén 
33 nyertes magyar és 7 külföldi pályamű valósul 
meg.  Az Art of Freedom pályázat nyertes instal-
lációi a Sziget különböző pontjain lesznek látha-
tók, a kisebb interaktív nyertes installációkat az 
ArtZone-ban építik majd fel. 
(Továbbiak: www.sziget.hu; www.facebook.com/
SzigetFestivalArtZone)
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A Vajda kreatív Diákcsoport PET Sárkánya (Dragon of Freedom) 15 ezer 
PET-palackból készült és 25 méter hosszú. Egyszerre hívja fel a figyelmet 
az életünket elborító, csak egyszer használatos eszközök tömegére, de 
tükrözi a kreativitást, amely a magyar diákokban lakozik. 

A tavalyi év során megvalósított pályaművek közül, 
méreteit tekintve, az egyik legnagyobb a Köztársasági 
Járkáló volt. A 2 tonnás és 6 méter magas monstrum 
minden arra sétáló figyelmét megragadta. Mérnöki 
pontosságú, gondosan kivitelezett ipari forma, de 
fejben (sic!) egy kedves maci.

László Ildikó, Nagy Veronika: Gombák. Már tavaly álltak a Gombák. 
Ezekhez a több kilométernyi színes műanyagkábelből készült, vasvázra 

„felfűtött”, mintázott installációkhoz bőven alkalmaztak újrahasznosítható 
kábeleket. A Szigetre látogatók a 25 gomba valamelyikére telepedve 

társaloghatnak, pihenhetnek. A vidám, bohókás installációk nem csak 
nappal gazdagítják a fesztivál látképét, de éjszaka kivilágítva is 

megnézhetők, így is kedvüket lelik bennük a „szigetelők”
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Idén Űrkomp2 címen „fut majd” az az installáció, amihez a képen látható tavalyi 
Űrkompot (alkotói: Hegedüs Andrea, Sokorai Attila, Hermán Alíz) is felhasznál-

ják. Lomokból, fémből és egyéb hulladékokból készült, illetve fénnyel, 
mozgással és hangtechnikával egészül ki a kettesszámú. Összegségében egy 

komplex, több érzékre ható installáció ígérkezik!

Guilherme Leick egyenesen Brazíliából jött Budapestre 
(Erasmus-diákként). A 2014-es AOF pályázaton nyert Rainbow 
című művel. A 4 méter magas és 8 méter széles alkotás az 
ArtZone emblematikus installációja lett. 

A Wahorn Works ebben az évben két installációval is jelen 
van: A Bridge of Love az emberek, népek közötti kapcsolat 
lehetőségét szimbolizálja és valósítja meg a hat fészket 
összekapcsoló hídrendszerrel (ez a Sziget szimbóluma is 
egyben). A Wahorn Love Nest pedig már három év óta nyújt 
menedéket a fesztivál forgatagában megfáradt vagy egy kis 
személyes térre vágyó látogatóknak.

www.octogon.hu

Népi kultúránk szimbólumainak, ezen belül  
a kopjafák mustráinak vizsgálata során 
jutott el Kovács Apor bútortervező, ipari 

formatervező az ún. székely kereszt motívum-
mal való konstruálás gyakorlatáig: támla nélkü-
li székeket, alacsonyabbat és bárszék méterűt 
tervezett. A könnyed, hálószerű szerkezetű bútor 
ülőfelületén rajzolódik ki a kereszt, ami „haza-

Új technológiák és anyagok seregszemlé-
je lassan ötven éve a Chicagóban éven-
te megrendezett NeoCon kiállítás és 

vásár. Az idei, a Merchandise Mart Plazában 
megrendezett fairen (június 15-17.) egy kanadai 
bútorgyártó és forgalmazó cég, a Borgo® mutat-
ta be Flexre keresztelt irodai széksorozatát. Az 
ülőbútor érdekessége, hogy egynemű felsőré-
sze nem mérgező komponensekből felépített, 
új típusú polimerből készült, az anyag fizikai és 
kémiai tulajdonságainak köszönhetően tartós 
és jól bírja a gyűrődést – szó szerint is.

Büszke székely

szeretet jelkép, ezt akkor faragták bele a fába, 
ha az elhunyt büszke volt az Erdélyi származá-
sára. Ezt a szimbólumot megragadva terveztem 
a székem és ezért is hívják, »Büszke széknek« 
(...) Minden alkalommal, mikor ülünk ezen a szé-
ken a székely emberekre emlékezhetünk, és egy 
darabkát birtokolhatunk a székely tradícióból.” 
– írja ismerettőjében a tervező.
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Design ranDom

www.octogon.huwww.octogon.hu

Eperfa

Design, boom!

03

Santiagóban született, de évek óta New Yorkban él és alkot Sebastian Errazuriz, 
művész, designer és aktivista. A fogyasztói kultúra, a háború, a szegény-
ség mind előkerülnek akcióiban, képzőművészeti tárgyú munkáiban, ám 

tervezőként, ezen belül kifejezetten bútorkészítőként az illúzió, a szobrászat és a 
tárgyalkotás határterületei izgatják. Az Explosion a barokk kortól gyakori trükkös 
kabinetek, mesterdarabok gondolatát viszi tovább. A lécekből, bonyolult sínrend-
szer által szét- és összerakható bútordarab egyúttal valóban egy robbantott kre-
dencre is emlékeztet (juhar, üveg, rozsdamentes acél; 74,30 x 142,24 x 40,48 cm).

Már kapható az Eperfa, a Dombon-a-tanya 
és a MOME+ inkubációs program közö-
sen fejlesztett játékkollekciója. Az új 

játékok ismerősek, hiszen hazai helyszínek, 
Magyarország flórája és faunája – a Balaton,  
a budai Hegyvidék és házai, növények, állatok 
stb. – lettek elmesélve játékokban, így a gyere-
kek könnyen megismerhetik a szűkebb és tá- 
gabb lakókörnyezetük épületeit, járműveit, álla-
tokat, növényeket, játszva tanulják meg, hogy 
mindenki felelősséggel tartozik a környezete 
iránt. Nagy Anna Nóra a játékokkal, Berán Eme-
se a textil kiegészítőkkel, Garbai Nóra a játé-
kokhoz írt versekkel idézi fel e helyszíneket.  
A program keretében a mentorok voltak: 
Branyiczki Imre és Koós Pál. Fajátékok:  
Kelemen Ákos, Kelemen Ákos, Sáfrán Katalin, 
Cakker Péter, Hermann Zoltán, Dóczé Zsóka, 
Tóthné S. Csilla, Marlok Tamás, Jakus Edina, 
Almádi Attila, Kővári Tamás. (Fotó: Veres Ádám)

04

A svéd Front stúdió ikonikus Animal thing sorozatának lova jól kiegészíti az épület eredeti részleteit
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Hercegkisasszony 
Hotel - Wellness & garden Mezőtúron

Klasszicizmuson
át a kortárs designig

A designra nyitott kozmopolita megrendelő és a színeket mesterien használó,  

a részletekre végsőkig odafigyelő tervező együttműködéséből született meg  

a mezőtúri Hercegkisasszony Hotel - Wellness & Garden. Az elegáns, vidéki, főúri 

hangulat harmonizál a letisztult formákkal, modern vonalvezetéssel  

és a kortárs formatervezés ikonikus darabjaival.

Szöveg
Építész

Belsőépítészet
Fotó

Mező Viola

Sárai róbert

loVaS CeCília

DaraboS GyörGy

A 
régóta üresen álló műemléképület 
átalakítását 2013-ban kezdték ter-
vezni. Az építészeti munkáért Sárai 
Róbert, a belsőépítészeti megoldá-

sokért Lovas Cecília felelt. A holt-kőrös parti 
birtokon álló eredeti főépületet az 1930-as 
években Habsburg Albrecht főherceg felesé-
ge, Lelbach Irén emeltette. Az U alaprajzú, 

klasszicizáló épületet 1945-ben államosították, 
az 1990-es években került újra magántulajdon-
ba. Ekkor rendezvényhelyszínnek és szállás-
helynek alakították át, valamint a birtokhoz ke- 
rült az istálló épülete is.

A 2013-as átépítéssel a hotel teljesen új, 
letisztult, modern stílust kapott. A főépület  
és az istálló mellé két új épületet emeltek, egy  

A szobák stílusát a vadászati szezon, az évszakváltások inspirálták
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Harmonikus színpaletta, modern berendezés

 Régi érték - új design: a merész vonalvezetésű pult kontrasztot képez az eredeti fenyő részletekkel

Finom, rusztikus belső tér és skandináv stílusjegyek jellemzik  
a volt istállóból kialakított apartmanokat

A melléképület falairól az istálló  
„régi lakói” üdvözlik az újakat
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gazdasági és egy wellness blokkot. Ez utóbbi 
terét a falakon végigfutó szalagablak nyitja meg 
az épület mellett lomhán kanyargó Holt-Kőrös 
partjára. A belső tér dekorációját így az állan-
dóan változó természet adja, melyet a légies, 
világos belső kialakítás hagy érvényesülni.  
A főépület és az istálló átalakításakor a terve-
zőket az eredeti funkció inspirálta. Míg a főépü-
letben megmaradt az elegáns, vidéki, főúri han-
gulat, addig a melléképület sokkal rusztikusabb, 
skandináv jellegű arculatot kapott. A cél az volt, 
hogy a házak karakterét meghatározó eredeti, 
értékes részletekhez harmonikusan kapcso-
lódjanak a kortárs megoldások.

A főépületben megtartották a karakteres fa 
nyílászárókat, így az étterembe nyíló dupla 
üvegajtó is a régi fenyőfából készült ajtóke-
retbe került. Ennek ellenpontjaként a recep-
ciós pult merész, geometrikus formát nyert. 
Ugyanez a kettősség jellemző az étterem kiala-
kítására is. A meleg, naturális színpalettát 
ezüstös-szürkés falak és világos, mészkőha-
tású aljzat egészíti ki. Könnyen megfér egy-
más mellett a klasszikus tálaló szekrény és  
a Szöllőssy Barbara öntött betonlapjaival bur-
kolt, minimalista kandalló, mely kifejezetten 
a hotel számára készült. 

A főépületben hét, különböző berendezésű 
szoba kapott helyet, melyek az ágytámla 
mögött található festménynyomatoktól és a kü- 
lönböző színektől kapnak egyedi karaktert.  
A színpaletta és a képek témája hol az őszi er- 
dőt, hol pedig a tavaszi virágmezőt vagy épp 
a vadászatok hangulatát idézik. Mélyzöldek és 
lilák, dohánybarna fal és rezes kiegészítők; 
tapintásra, érintésre invitáló textúrák gondos-
kodnak a boutique hotel hangulatról.

A főépülettel szemben található melléképü-
let egykor istálló volt. Az üde, északias hangu-
latú fogadóhelyiségben a fehér falakról hatal-
mas, rajzolt lovak üdvözlik a vendégeket, 
dinamikus vonalvezetésük a tanulmányrajzok 
stílusát idézi. Ebben az épületben 10 apartmant 
alakítottak ki, melyek könnyedebb, fiatalos, 
rusztikus designt kaptak. Az apartmanokhoz 
tartozó konyha metrócsempéivel bisztró han-
gulatot ad. A kétféle szállástípus, vagyis a gaz-
dagabban díszített szobák és a légiesebb beren-
dezésű apartmanok így különböző vendégkör 
kiszolgálásra alkalmasak.

A manapság divatos kastélyhotel felújítások 
alkalmával a belső terek sokszor a letűnt idők 
divatját próbálják újrateremteni. A stílbúto-
rok, túldíszített terek kiüresedetté, jellegte-
lenné válnak, mert csupán árnyai egy letűnt 
kornak. A Hercegkisasszony esetében azon-
ban a tervezők kiegyensúlyozott összhangra 
törekedtek. Megőrizve az eredeti részleteket,  
a régi értékeket: az épület nem renovált üres 
váz, hanem a kortárs design értékes kereté-
vé vált, olyanná, ami a mai vendégek számá-
ra mindenképpen befogadható.

A wellness modern vonalú tere

F é n y  a  l eg sze bb 
m ó d o n

d e si g n  a - tó l  z- i g ,  2 0  é ve  a  l á m p ák  v i l ág áb an

Cím: 1055 Budapest , Markó u. 1/a  III . /2.
Telefon: +36 -1-34 3 6613, +36 -1-413 7114 

Mobil :+36 30 945 5072
E-mail :  info@ar tl ight .hu

www.ar tl ight .hu
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Hilton Budapest, 
első üteM

Kiváló iparosok

Hírek szerint  

több ütemben újul meg  

a legendás Hilton Budapest Hotel teljes enteriőrje,  

az első etap májusban fejeződött be,  

ez a recepció, a lobbi, a bár,  

a lounge és a kapcsolódó  

galéria tereit érintette.

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

Molnár SzilVia

KriSty UnGer  

(GoDDarD littlefair)

DaraboS GyörGy

H
ét év alatt, 1969 és 1976 között épült 
föl a Hilton, Pintér Béla építész, 
akkor éppen a Középülettervező 
Intézet munkatársának tervei alap-

ján, Sedlmayer János műemléki tervezővel 
együttműködésben. A szállodaépület külön-
böző korok emlékeit őrző, rétegzett romterü-
letre épült, már az előkészítő ásatások ide-
jén mind több építészeti emlék került elő,  
így a Hilton International e helyzetnek meg-
felelő beruházói választ volt kénytelen adni: 
részben eltért a nemzetközi sztenderdektől 
és a helyi sajátosságok figyelembe vételé- 
vel építtetett szállót. Csak a dátumokra tekint-
ve is egy új korszak építészeti nyitánya volt 
(s jelképe lett) a szálloda, hiszen az 1968. ja- 
nuár 1-jén életbe lépett új tervgazdasági 
mechanizmust követően született meg. Már 
építése idején szenzáció volt, sok csodálója, 
de annál több elátkozója akadt (különlegessé-

gét talán jól jelzi, hogy a National Geographic 
1977/októberi számában fotót közöltek róla. 
Winfield Parks felvételén a hotel üveghom-
lokzatán a Halászbástya többszörösen meg-
tört, szürrealisztikus tükröződését csodál-
hatták meg az olvasók). Történetét, fogad- 
tatását, a szakmait az ifjú szemtanú vissza-
emlékezésével ötvöző publicisztikában Bojár 
Iván András örökítette meg (Az öregember 
mögött. A Hilton szálló építése /1969-1976/, 
Beszélő 1998. 7-8.). „A Hilton kívül európai, 
belül amerikai lett” – írta akkor Kubinszky 
Mihály (Magyar Építőművészet /1978/1.), kri-
tikája alapján valami alapvetően hedonista 
hangulat lengte át a Hilton enteriőrjeit.  Sok 
volt, szokatlan, nagyvilági, lakosztályaiban 
világsztárok szálltak meg, mindez egy olyan 
Budapesten, amelynek épületei, közterei még 
negyed századdal a háború után is magukon 
viselték a harcok nyomait. 

Időről időre történtek modernizálások a bel-
ső térben, szükség jellegű korszerűsítések, az 
amerikaiasság a belső terekben azonban mind-
végig maradt – a mostani redesignt követően is. 
A sztenderdet most egy londoni székhelyű ter-
vezőiroda szállította, a Goddard Littlefair, amely 
portfoliójára tekintve főként szállodák belsőépí-
tészetére és enteriőrtervezésükre szakosodott. 
A mindössze három hónap alatt kivitelezett első 
ütem során megszületett végeredmény az ere-
deti belsőépítészeti egységeket lényegében 
meghagyta, a krómmal, vörösrézzel felhangolt, 
jórészt natúrárnyalatú új berendezési tárgyak, 
bútorok és világítótestek, valamint textilezés 
alapvetően a hetvenes éveket idézi meg, és  
a Hilton szállodáira jellemző home-in karakter-
nek megfelelően nem a különlegesre, a megle-
pőre törekszik, hanem valami megbízhatót, isme-
rős, az utazó számára – nemzetiségtől füg- 
getlenül – aha-élményt nyújt.

A világítórendszereket a be light! Kft. szállította, így a 20 méter hosszú függesztett üveg-fényinstallációt is
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A hetvenes évek keretében internacionális hotel design

Valami otthonos, valami ismerős hangulat

Az építéskori építészeti részletek megmaradtak 
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Mesteri felületek
Bemutatkozik a For-Bau 97 Bt.

1997-ben alakult cégünk, a for-Bau 97 Bt., társa-
ságunk fő tevékenységi köre a felületképzés, gipsz-
karton, vasbeton, ytong-falak glettelése - kézi és 
gépi technológiával egyaránt -, festése, tapétázása.

Vállaljuk fa-, illetve fémfelületek mázolá-
sát, de homlokzati munkák kivitelezésével is 
foglalkozunk. Profilunkba beletartoznak a csa-
ládi házak, lakások, irodaépületek, szállodák,  
és csarnokok festési munkái is.

A Budapesti Hilton Hotel felújítási munkáiban 
is részt vettünk, ahol társaságunk glettelte, fes-
tette és tapétázta a mintaszobák és közlekedők 
falait, mint ez a mellékelt fotókon is látható.

A sokéves tapasztalatnak, a felkészült szak-
embergárdának és a kiváló minőségű anyagok-

nak köszönhetően a for-Bau 97 Bt. megalaku-
lása óta folyamatosan jelen van a magyar 
építőipar világában. Partnereink megelégedett-
ségének bizonyítéka hogy megrendeléseink szá-
ma évről évre növekszik, ami természetesen 
maga után vonja a cégünk bővítését.

főbb kivitelei munkáink, hotelek: Alba 
Medical Hotel (székesfehérvár); somogyi Hotel 
(szeged); V83 Hotel, Bohém Hotel (Budapest); 
bevásárlóközpontok: Árkád 1-2, Hegyvidék 
Bevásárlóközpont (Budapest); továbbá: ftC-
stadion (Groupama Aréna); k3 irodaház - Alli-
anz székház; Budapest Music Center; Oxygen 
Wellness; VPOP; MtV székház és Gyártóbázis; 
Corvinus egyetem; AUDi; Bosch; sorsok Háza

Hilton Budapest Hotel //
Világítástechnikai megoldások a be light!-tól
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szálloda  
a székesfeHérvári  
csónakázótó partján

Révbe 
érni

Két individuum ellenére, építész és belsőépítész összhangja vitathatatlan az igazán 

sikeres épületeknél.  

A Best Western Plus Lakeside esetében sincs ez másképp.  

Az Aspectus Architect iroda nevével fémjelzett  

külső architektúrában Szenes István  

és csapata komponálta meg a belsőtér atmoszféráját.

Szöveg
Belsőépítész

Fotó

PleSKoViCS Viola

SzeneS iStVán 

baKUla JánoS, naGy-Weiner attila

A 
Medius Tours Kft. beruházásában,  
a Market Építő Zrt. kivitelezésében 
megvalósult projektben Földes István 
tervező konstrukciója a tavat körül-

ölelő építészeti környezethez illeszkedik.  
A modernizmus formakultúrájával él, ám ver-
tikális ablakok helyezkednek el homlokzatán, 
melyek az épület színezésével együtt teszik 
izgalmassá a struktúrát. Felépítésében adott 
egy monumentális téglatest a szobáknak és 
kiszolgálóhelyiségeknek. Ez a szerkezet a köz-
ponti szállodai felada-toknak és a konferencia-
teremnek otthont nyújtó, szélesebb tömeg tete-
jén emelkedik négy emeletnyi magasba.

A belső funkciókat kiszolgáló térrendezés  
a Szenes Design Studio csapatmunkájának kö- 
szönhető. A földszinten egy térbe helyez- 
ték a lobbit és az éttermet, melyek mindössze  

vizuálisan különülnek el egymástól. A közeg-
ben tapasztalható a szürke tónus fölénye  
a padló greslap-burkolatától az álmennyezet 
grafit árnyalatáig. Ez a textúra masszív tömeg-
érzetet kelt, melyben egy-egy élénkebb kolo-
rit tűnik ki.  Hol az ülőgarnitúra világos darab-
jai, hol a mennyezet sárga sávozása dinami- 
zálja a színvilágot.  Gönci András tarka gobe-
lin alkotása is a bejárat felől töri meg a szür-
kés falfelületet. Szemünket mégis a grandió-
zus recepciós pult vonzza. A fehér, szobor- 
szerű kompozíció a hely szelleméhez hűen egy 
csónak vonalvezetését juttatja eszünkbe.

Utóbbi installáció fordulatot vesz az étterem 
irányába, s a tér bárpultjává alakul. A tóra tekin-
tő éttermi rész mennyezetének színe fehér,  
mely jelzi a fogadótértől eltérő új rendelte- 
tésű platform körvonalait. A lendületességet  

a megmozgatott felületek, s a színes kaspók 
mellett az élénk zöld bárszékek közvetítik. Ezek, 
valamint szürke, fehér és fekete megfelelőik 
különleges részletei a helynek. Az UNI-KA kagy-
lószékek felületén rombuszhálók adják a plasz-
tikusságot. Nem hivalkodó, de kreatív és esz-
tétikus látvány a végeredmény.

Az épület 86 szobával rendelkezik, remek 
kilátással a parkra. Formaviláguk azonos, mind 
hangulatfényekkel operál, és tágas fürdőszo-
bával rendelkeznek. Mégis kétféle típusra lehet 
csoportosítani őket. Az egyik típus világos 
árnyalatokat használ, a pasztell és visszafo-
gott anyagok jellemzőek bennük. A bútorok, 
kiegészítők, a halvány fények mind ezt a lágy 
atmoszférát prezentálják. A másik típusú he- 
lyiségek alapja a szürke és a fekete, de erős 
színek bukkannak fel bennük a kiegészítők 

Gönci András tarka gobelin alkotása a bejárat felől megtöri a szürkés falfelületet
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Vezető építész tervező:
Szerdahelyi lászló földesi istván (aspectus 

architect zrt.)

Belsőépítészet / vezető belsőépítész tervező:
Szenes istván (Szenes Design Stúdió)

Lobbi textildekoráció:
Gönczi andrás

Tervezés:
2013-14

Kivitelezés:
2014-15

Alapterület (össz.):
8000 m²

révén. A szálloda beltere ezúton nem ragasz-
kodik egy arculathoz, két lehetőség is adott  
a pihenni vágyók számára.

Fontos eleme az épületnek a konferenciate-
rem, hisz a szimpóziumok vendégeinek szál-
lása a rendezvények színhelyével így egy épí-
tészeti tömbben található. A tér egyszerre 120 

fő befogadására alkalmas, mozgatható panel-
jeinek segítségével akár három részre is sze-
parálható. Kompakt kialakítású, természetes 
fényhez jut még osztott állapotában is, és kivá-
lóan hangszigetelt.  Az intézmény célcsoport-
jába a közeli egészségközpontok közönségét, 
valamint a szemközti telekre tervezett kosár-

labdacsarnok vendégeit is várják. Utóbbi 
okból nem véletlen, hogy a tágas szobákban 
akár 220 cm-es franciaágyakat is láthatunk.  

Az attraktív beltér lehet a székesfehérvári 
Best Western Plus Lakeside egyik sikere kom-
forttényezői mellett. Az íves és sztereometrikus 
formák változatos használata, a különböző szí-
nek bátor párosítása, valamint a természetes és 
mesterséges fények érzékeny egyensúlya karak-
teres élményt nyújt a tó partján. Mondhatni, itt 
mindenki révbe érhet.

Rombuszháló-mintás UNI-KA székek az étteremben Szürkés hangulatok a fürdőkben

Professzionális konyhatechnika Világos árnyalatok, a pasztellek jellemzik a szobák egyik típusát 
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a Maverick Hostel

Globális 
találkapont 

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

MizSei anett

fónaGy Dóra

bUJnoVSzKy taMáS

A 
nemzetköziség gondolata, ugyanak-
kor a tipikus hostelektől való külön-
bözés vágya megmozgatta az üze-
meltetők és a belsőépítész fantá- 

ziáját. Erős, grafikus ihletésű koncepció vonul 
végig a szálló összes közös terén és szobáján, 
a formavilágtól a bekerülő magyar designer-
darabokon keresztül a színek megválasztásá-
ig, következetesen.

Forgalmas, zúgó méhkas a lobbi: igazi cso-
mópont. Az érkezés és indulás izgalmát oldják 
a térbe állított színes, puha, nagy párnákból, 
kezeletlen fából épített ülőbútorok, vagy épp 
egy-egy olyan rusztikus elem, mint a fatörzs-
fotel. A magyar formatervezők legfiatal(os)abb, 

Lobbi, az érkezés és indulás izgalmát oldó design

Erős, grafikus vonalú koncepció

Dohányraktárként kezdte pályafutását,  

volt irodaház, ma pedig  

a világ minden tájáról érkező  

fiatalok töltik meg élettel a Fónagy Dóra 

tervei szerint kialakított szálláshelyet.
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„csináld magad”-hatást megcélzó vonala kép-
viselteti magát a fogasokon, lámpákon és egyéb 
kiegészítőkön. A tér két végében pult: egyik  
a recepció, a másik pedig számítógépekkel  
a vendégek rendelkezésére áll. 

A meglévő építészeti szerkezetek, az ablakok 
ritmusa határozta meg a szobakiosztást. Az eme-
leti középfolyosót szélesebb, szabadon használ-
ható térként értelmezte a belsőépítész, erényt 
kovácsolva belőle. A hatágyas hálótermek kis 
fészkekként nyílnak innét, dinamikus, organikus 
rendszerek. Az emelet központja mi más is lehet-
ne, mint a közösségi konyha? A berendezés itt  
a célszerűség szolgálatába állt. A koncepció inter-
aktív jellege itt az egész falat betöltő faliújságon 
nyilvánul meg. Az üzenetek időben folyamatosan 
változó, színes mozaikja: egy analóg közösségi 
oldal. A kocepció közösségépítő erejét adja, hogy 
a diákszálló közösségi funkcióival együtt egyet-
len szintre kerülhetett.

A második és harmadik szinten szállodai szisz-
téma érvényesül. Kétágyas és a tetőtéri szinten 
a fürdőblokk tetejét beépítve játékosan kétszin-
tessé váló négyágyas szobák sorakoznak itt, 
rétegelt lemezből és üvegből épített fürdőkkel. 
A falakon Budapestet ábrázoló fotók láthatók, 
erősítve a hotel helyi ízét. A közös terekben gra-
fikus elemként réselt álmennyezet és falra fes-
tett információs sávok jelennek meg.

A ház összességében sokkal inkább az álta-
la nyújtott élményekről szól, mint szigorúan 
kiszolgált funkciókról. Az alkotó tudatosan 
kereste azokat az elemeket, amiket a vendé-
gek szabadon, aktívan használhatnak, és amik 
közösségi helyzeteket teremtenek. Még az ott-
honinál is lazábban, kötetlenebbül mozog- 
hatnak itt: a designban semmi elitizmus nem 
nyilvánul meg.

Az emelet központja a (közösségi) konyha

A átmeneti terek is pontosan kidolgozott rendszer szerint alakultak

A fürdőblokk tetejét beépítve plusz hálótereket nyertek
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A meghittség bája 
villa MillenniuM, BalatonalMádi

Szöveg
Építész

Fotó

KoVáCS Péter

VaJta SzilVia (WaGner interior DeSiGn)

DaraboS GyörGy

Elérkezik a nyár,  

az utazás és a kikapcsolódás pillanata.  

És ezzel együtt a döntés, hogy hová és 

milyen jellegű helyen töltsük el  

a szabadidőnket? A nagy volumenű, több 

száz férőhelyes hotelek mellett  

egyre nagyobb számban találhatunk olyan 

vendégházakat, panziókat,  

amelyek néhány fogadószobával állnak 

rendelkezésre, és egészen más igényeket 

igyekeznek kiszolgálni.

A
zok számára, akik jobban érzik magu-
kat a kisebb, hangulatos, otthonhoz 
hasonlító terekben, kiváló alternatí-
vát nyújtanak ezen villák. Az intimebb 

terek ötvöződnek a személyre szabottabb ellá-
tással, vagyis azokhoz is képesek szólni ezek 
a helyek, szolgáltatások, akik épp a sokszor 
lélekölő személytelenség miatt nem kedvelik 
a hatalmas szállodákat.

Minden bizonnyal hazánk egyik – ha nem  
a legjelentősebb – turisztikai centrumterülete 
a Balaton és környéke. Főként a XX. század 
második felétől kezdődően magyarok, külföl-
diek számára is csábító volt minőségével, ár-
érték arányával, kiváló adottságaival. Napja-
inkban ugyan tapasztalható némi ingadozás, 
de még ezzel együtt is sok hazai látogatja  
a „magyar tengert”. 

A Balaton északkeleti részén elhelyezkedő 
Balatonalmádi régóta közkedvelt üdülőhely.  
A tótól mintegy hatszáz méterre található  
Villa Millennium szép példája annak, hogy egy 
százéves épület hogyan jeleníti meg saját múlt-
ját, létrehozva ugyanakkor egy olyan bensősé-
ges helyszínt, amely képes a személyesség 
dominanciáját megőrizni. A villa a századfor-
dulón épült, és az 1910-es évektől kezdődően 
már nyaralóként és szállóhelyként funkcionált. 
Nem mellékes szempontról beszélünk, hiszen 
egy épület mindig megőrzi önnön hangulatát, 
történetét, és ezen összetevők meghatározzák 
a hely szellemét, kisugárzását és a látogató-
nak a térhez való viszonyát. A százéves épület 
belső terei, újragondolás után kortárs enteri-
őrré transzformálódtak át Vajta Szilvia (Wag-
ner Interior Design Belsőépítészeti és Lakbe-
rendezési Stúdió) közreműködésével. 

A színválasztásában és kialakításában első-
sorban a falak és a tárgyak kontrasztja figyel-
hető meg. A fehér falak tisztasága, fénye terem-
ti meg azt az alapot, amelyet a bútorok, tárgyak, 
szőnyegek visszafogott színei egészítenek ki, 
folyamatos, harmonikus játékot teremtve ezzel. 
Alapvetően a kék, piros és narancssárga árnya-
lataival találkozunk a kiegészítők esetében, 
ezek a színek már önmagukban is alkalmasak 
arra, hogy megidézzék a pihenés, a nyaralás 
lényegi összetevőit: a vizet, a napfényt. Külön 
érdekesség a tárgyak érzékeny arányú eklek-
tikája. A jelenkori formavilágot tükröző búto-
rok mellett ugyanis folyamatosan meg-megje-

lennek olyanok is, amelyek a múltat kapcsolják 
be és főként az evezős kultúrához köthetőek. 
Találunk fali díszítőelemként régi evezőlapá-
tot, csónaktestből kialakított könyvespolcot, de 
visszaköszön a ‚60-as évek kagylófotele is kis-
sé modernizált külsővel. Külön öröm az írás-
beliség, a betű designelemként való működte-
tése, a falakon olvasható utazással kapcsolatos 
idézetek megszólítják a jelenkor esszencialis-
ta emberét, aki rövid tartalmakból is fontos 
gondolatiságot képes leszűrni. Egyszerre tisz-
teletteljes odafordulás a múlt értékeihez és 
perspektíva a jelenkor pihenni és töltekezni 
vágyó utazójának.

Egyedi darabok és legendák (Eames/Rocking Chair) egy térben

Tárgyak érzékeny arányú eklektikája
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kreinBacHer Birtok 
a soMló Hegyen

Gyöngyöző
buborékok

A szerkesztőségi munka sem mindig szervezhető halálos pontossággal.  

Valahogy így történhetett, hogy az első képsorozatok külföldi honlapokon történt publikálása óta 

eltelt három év során még nem mutatta be magazinunk Ekler Dezső építész somlóvásárhelyi 

mesterművét, a Kreinbacher Birtokot. Most a szállás és vendégfogadó épületek bemutatása 

történik a következő oldalakon, ám a látogatás emocionálisan olyan erős nyomot hagyott,  

hogy a szeptemberi lapszám kapcsán biztosan visszatérünk a helyszínre.

Szöveg
Építész

Fotó

MartinKó JózSef

lőrinCz SzilVia, MiKiCS anDráS

JUháSz boGi

E 
sorok írója alaposan ismeri a birtok-
ról készült összes építészeti fotóso-
rozatot, ráadásul két éve úgy hozta 
az alkalom, hogy autóval elrobogott, 

a főútról lefordult, szaladtában a kerítésen 
kívülről megnézte ezt a lenyűgözően erőtel-
jes építészeti világot. Noha most elsősorban 

a bevezetőben említett részek belsőépí-
tészetéről fogunk beszélni, ám az építésze-
ti tervezést és megvalósítást koordináló  
Kása Zsolttól olyan alapos kritikai beavatást 
nyertünk, hogy néhány mondatot mégis csak 
megejtenénk a pezsgőpincészet és borászat 
főépületeiről. 

Ekler borászati épületei saját narratíva men-
tén elemezhetőek, Disznókőtől Győrújbarátig 
a műfaj sajátos belső összefüggések mentén 
formálódott, vált egyedivé. Kiindulásképpen 
itt a domborzat, a Somló hegy topográfiája,  
a Pannon tengerből visszamaradt bazalt- 
kúp különös szín- és formavilága, a vulkáni 

Az absztrakt építészet után egyfajta játékosan kreatív, ugyanakkor a vidéki élet formakincsét is megjelenítő berendezésről van itt szó
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tevékenység nyomainak szerkezeti kapcsola-
tai érdekelték a tervezőt. Kedvenc metaforá-
ját, szubjektív építészeti mitológiáját újragon-
dolva értette meg és nagyította fel azokat  
a gázbuborékokat, amik a megszilárdult 
lávafolyások belsejében alakítottak ki for-
mákat. A szürke vasbetonvilág hihetet-
len ívei, a borászatot, pezsgőpincésze-
tet és érlelőt összekötő föld alatti 
szintek kerek, szögletes áttörései 
ezeknek a megszilárdulás előtti pil-
lanatoknak a felnagyításai, építé-
szeti átiratai. A bevilágítók sejtel-
mes fényeiben kibontakozó súlyos 
formák szinte teljesen elvonják  
a figyelmet a borászat technológi-
ai részleteiről. Annyira erős hatás-
sal van ez a betonuniverzum a láto-
gatóra, olyan sok részlet, áttörés, 
átkötés, átmetsződés, átlátás, tekto-
nikus elem és felület köti le a figyelmet, 
hogy ebből a dramaturgiából már-már 
jólesően ragad ki a hosszan kinyúló, kon-
zolosan kifüggesztett, nagy ablakfelülettel 
a végén megnyitott kóstolóterem, hogy aztán 
visszamerülve a pincészet „bazalt-beton vilá-
gába” újabb részlegeket ismerjünk meg. 

Lenyűgöző, az érzékeket színültig megtöl-
tő utazás ez az építészet mélyrétegében. Zaka-
tolnak a gondolatok, ahogyan az agy próbálja 
minél árnyaltabban, okosabban befogadni  

a látványt, az árnyékokat, a formákat, a fe- 
lületeket. Minderre a lelkesült leírásra 

azért volt szükség, hogy az olvasó meg-
értse az ugyancsak Ekler által terve-

zett szállás- és irodaépületek belső-
építészeti karakterét: a korábbi üte- 
mekben az építész partnereiként  
a borászat irodai terein dolgozó 
Biva Inspiration munkatársai  
a szálláshely és közösségi terek 
formálása során érdekes kontrasz-
tot formáltak. Történik ugyanis, 
hogy a borászati terek bejárása 
valóban megterhelő szellemi kirán-

dulás, ami után jólesik egy olyan 
bútorzatú, léptékű, formavilágú, meg-

világítású térbe érkezni, ahol könnyeb-
ben megélhető, azonosítható, könnyeb-

ben befogadható vizualitás kulcsait adják 
át nekünk. A vintage elemekből, a borászat 

kisüzemi világához illő indusztriális alkat-
részekből összeszerelt recepciós és kiszol-
gálópult, a skandinávosan elegáns, szürke- 

Ipari, vintage, egyedi darabok A bazaltszürke világban a vendég válik „színné”

Időtlen, egyúttal könnyed megjelenés adja a Hansgrohe különleges, PuraVida kollekciójának esztétikai lényegét. A DualFinish eljárással létrehozott sorozat minden tagjára  
a fehér és a króm felületek elegáns kontrasztja jellemző

Szegecselt, üzemi stíl
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bordó színezésű leülő-sarkok, hosszú étkező- 
asztalok, faszékek – egy sor olyan részletből 
állnak össze, amit kedvtelve azonosít és für-
kész a szem. Az absztrakt építészeti minden-
ség után egyfajta játékosan kreatív, ugyanak-
kor a vidéki élet formakincsét is megjelenítő 
berendezésről van itt szó, ahol egészen meg-
lepő tárgytársítások fedezhetőek fel. Így nem 
meglepő, hogy az antik tornatermi lóból asz-
tal lesz, a kisebb asztalokon feltűnnek a kis 
pincészetek préseinek menetesszárai. A ter-
vezési koncepció szempontjából az egyik fon-
tos elem volt a szürkeség gondolata, illetve  

Projektigazgató: 
Kása zsolt

Fő-építésvezető: 
balogh tamás

TProjektmérnök: 
Dominkovics imre, borbély tamás

Belsőépítész: 
lőrincz Szilvia, Mikics andrás (biva inspiration)

Építész, belsőépítész munkatárs: 
Makó bernadett

3D látványtervezés: 
Koller Szabolcs

Falgrafika: 
hegedűs babett (Color brigade)

A design itt sokrétegű, komplex világot alkot

A borászati épület bevilágítóinak körformái a legváratlanabb helyeken köszönnek vissza

Finom elválasztás két funkció között

A régi mezőgazdasági életforma autentikus elemei a lakószobákban (új szerepben) megtalálhatók 

a játék a homogenitással. A bazaltszürke elő-
terében az ember, a vendég válik „színné”.  
Így végül a szürke szín egységesen mindenre 
ráfeszíthető, legyen az textil, bútor vagy fal-
szín, amit a bordó és kék tudatos használatá-
val bontanak meg a tervezők.

A közösségi terek után vessünk néhány pil-
lantást a külön épületrészekben található, 
teraszokkal a szabadra, a mezőre nyitott szo-
bákra. Érdekes, hogy a borászati szálláshe-
lyek belsőépítészeti artikulációinak nincsenek 
valódi történeti előképei, a pince viszonylag 
mindig közel volt a tulajdonos állandó lakhe-

lyéhez, tehát szállást, vendéglátást a lakóhe-
lyén oldották meg, nem külön épületekben, 
külön szálláshelyeken. Így a Kreinbacher Bir-
tok szálláshelyei esetében a tervezőknek és 
megbízóknak egy előkép nélküli világot kel-
lett megteremteniük, amit a faburkolatok, 
fabútorok, az acél elemek, falfestések és tex-
tíliák gondos megválogatásával sikerül is.

Végeredményben a birtok építészete és 
designja sokrétegű, komplex világot alkot, ami 
egy sikerült cuveé, vagy egy nemes pezsgő 
kóstolása közben is átélhető. 
Egészségünkre!          
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Remek kilátás nyílik Ekler borászati épületére
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széleskörű 
MeGOlDÁs

„A siker feltétele,  
hogy alkalmazkodni  

tudjunk az új helyzethez”
- írja Jeffrey Eugenides

Mi itt a Duosz kft.-nél folya-
matosan szem előtt tartva 
ezt végezzük mindennapi 
tevékenységünket. ennek 

köszönhetően forgalmazzuk a Magicfloor vinyl 
termékeit, melyek a jövő melegburkolati anyagai. 
ezek a padlóburkolatok széleskörű megoldást 
kínálnak számos mintázattal nemcsak közületi, 
hanem lakossági alkalmazásra egyaránt. kivá-
ló csapatunk a szakszerű kivitelezéssel új stílust 
kölcsönözhet az ön otthonának is. Büszkék 
vagyunk arra, hogy referenciánkként mutat- 
hatjuk be a somlói kreinbacher pincészetet, 

melynél a Magicfloor Mammut típusú padlóbur-
kolatát alkalmaztuk. sikerünk titka továbbá, 
hogy mindemellett teljes lakberendezési palet-
tával  veszünk részt a piacon. Bemutatótermünk, 
a sába, szeretettel vár mindenkit Győrött, aki 
csak egy kicsit is szebbé, otthonosabbá szeretné 
tenni lakását. legyen szó függönyözésről, tapé-
tázásról, konfekcionált szőnyegről, szőnyegpad-
lóról vagy akár néhány csinos kiegészítőről, 
nálunk mindent egy helyen megtalál. kollégá-
ink szívesen segítenek eligazodni textil mintá-
ink rengetegében folyamatosan figyelembe véve 
az ön igényeit. Ha csak feldobná unalmas, egy-
színű falainak hangulatát, több száz tapétakata-
lógusunkban biztosan talál megfelelőt. Parket-
táink, laminált padlóink, szőnyegeink kiváló 
minőségben szolgálják az ön kényelmét.

Elérhetőségeink:

Cím: 9012 Győr, Mérföldkő u. 11.

E-mail: info@sabavarazs.hu

Telefon: 0696/518-898

Fax: 0696/518-899

Mobil: +36-70/9353486

JAB JOSEF ANSTOETZ KG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET
1051 Budapest, Vörösmarty tér 5., Telefon: +36 1 235 6050, Telefax: +36 1 235 6058

Ahol az átgondolt koncepció a kiváló minőséggel találkozik.
Ahol a közületi projektek terén is egyedi jegyek hozhatók létre.

Ahol az ötletek megkülönböztetnek a versenytársaktól.

JAB Anstoetz közület – valósítsa meg velünk az elképzeléseit!
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KOLLÁZS - BraSSerie & Bar

A Gresham új lámpása

Szöveg
Belsőépítészet

Arculat
Fotó

Molnár Szilvia

EDG DESiGn, San FranciSco

Baráth DáviD

BarBay cSaBa

B
elsőépítészeti és vendéglátó-ipari 
hagyományok kifinomult egyvelegét 
nyújtja a Four Seasons Hotel Gresham 
Palace Budapest földszintjén megnyi-

tott KOLLÁZS. Avagy újabb állomásához ért 
Budapest egyik legszebb műemléképületének, 
a Gresham-palotának a története.  A Quittner 
Zsigmond tervei alapján – valószínűsíthetően 
a Vágó testvérek komoly közreműködésével – 
1906-ra megépült, kalandos sorsú, védett sze-
cessziós palota (1987 óta a világörökség része) 
2004-ben nyerte vissza régi pompáját, amikor 
a Gresco Befektető és Vagyonkezelő Rt. üzleti 
tervei szerint az épületet a Four Seasons szál-
lodalánc által üzemeltetett luxusszállodává 

alakították át (az akkori munkák felelős épí-
tész tervezője Kruppa Gábor volt). A palota épí-
tészeti részeinek rekonstrukcióját magyar épí-
tészek és szakemberek tervei alapján végezték 
el , a szálloda belsőépítészetét –  
a nemzetközi protokoll alapján – pedig a lon-
doni Richmond International (a vezető tervező 
Fiona Thompson volt).  

Június vége óta KOLLÁZS Brasserie & Bar 
néven új részleggel bővült a hotel. A Zrínyi  
utca felőli főbejáratán, vagy a szálloda előcsar-
nokából megközelíthető, 400 m2 alapterületű 
étterem és bár a klasszikus európai, francia  
és magyar fogások üdítő variációját kínálja 
Győrffy Árpád séf arte culunariája nyomán,  

egy hétköznapi pillanat

látvány-grillezőpult, munka közben
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a konyhában és a látvány-grillezőpultnál egy-
aránt. De nem csak ezért kollázs a KOLLÁZS, 
hanem azért is, mert itt a tudatosan választott, 
az eleganciát és a luxust, így a minőséget las-
san száz éve megtestesítő art déco stílusban 
létrehozott enteriőr a tradicionális francia 
brasserie jellegű otthonos kiséttermek világát, 
valamint a 20-as évek pesti kávéházainak han-
gulatát is képes behozni, különösen a régi  
tányérok, vázák és lámpák alkalmazásával, 
téliesíthető terasszal. Valamint – és ez a hely 
külön érdeme – hogy a legendás Gresham Kör 
szellemiségét megidézendő: az étterem az Art 
Market Budapesttel együttműködve kortárs 
művészeti kiállításoknak is helyet ad, mint az 
a megnyitón is látható volt.

kicsit Párizs és kicsit Budapest is

Art déco stílushoz igazodó enteriőr. A terek kialakítását a Market Építő Zrt. végezte

Az arculatot, így a feliratokat is, Baráth dávid tervezte
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La BOttega Pertè KÁvéZó

Ott 
van a pont

K
icsiny, családias hangulatú kávé- 
zók gyűjtőneve a „la bottega” Itália 
szerte, így kedves olvasó, ha épp 
Velencében jársz és bottegáznál, ne 

a Caffè Florianbe menj elsőként, hanem  
a Cannaregión 1930 óta folyamatosan műkö-
dő Torrefazione Marchi apró családi kávé-
szentélyébe. De a bottega-élmény a budapes-
tieknek vagy a fővárosba látogatóknak szintén 
átélhető, elég betérni a Lánchíd utcában  
a közelmúltban megnyitott La Bottega Pertè 
kávézóba. Az ízletes kávék, ínycsiklandó 
szendvicsek és sütemények élvezete közben 
a szeriőz belsőépítészet is figyelmet érde-
mel. Nem a „látványpatronok” színes-zajos 
világa a La Bottega, belső kialakításának esz-
tétikai ereje a finom részletmegoldásokban 
rejlik. Körbepillantva a fal melletti pultokkal, 
bárszékekkel létrehozott vendégtérben, ahol 
akár a kirakatban ülve is elfogyasztható  
a csésze kávé, mintha egy éles-pontos vona-
lakkal megrajzolt grafika térbeli megvalósu-
lásában időznénk. A pultok lábazata, a székek 
struktúrája, a rácsszerkezetű polc, a függesz-
tékek „pókhálója”, de még a kiszolgálópult 
hátterének diagonálban felrakott falburkola-
ta is mind-mind ennek a rajzosságnak ren-
delődnek alá. Így a hely grafikája is, origójá-
ban a logó kávészemeket megidéző betű- 
készletével, s persze a falra felvitt értelme-
ző piktogramokkal kiegészített kávé-me- 
nüsorral, ami díszítő, egyúttal játékosan taní-
tó eleme e budai bottegának.

Szöveg

Belsőépítészet

Belsőépítész 
munkatársak

Arculat

Fotó

Molnár 

Szilvia

Bajor 

áDáM

harMat 

anna, 

lázár 

iStván

PolGárDi 

ákoS,  

ruBik 

áGnES

DöMölky 

DániEl

rajzos, grafikus belvilág
kávé-menüsor: eligazít és tanít is egyben
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„HungariKum” LaS vegaS feeLinggeL

Szupernóva 
Szegeden

V
éget ért az a korszak, amikor még 
gombamód szaporodtak az üzletköz-
pontok, hogy új igényeket szolgálja-
nak ki és átformálják az egész életün-

ket. Épp ezért egy-egy újabb komplexum ma 
már csak akkor lehet életképes, ha valami tel-
jesen egyedi élményt tud nyújtani a közönsé-
gének. Ilyen különleges, igényes és barátságos 
helyről álmodott az egyik hazai üzletlánc tulaj-
donosa, amikor létrehozta a Szeged Nova áru-
házat. Elképzelései menet közben alakultak: 

designlokátordesignlokátor

Vidám színes fényreklámokkal és helyben készült finomságokkal csábít a fagylaltos-süteményes pult 

rájött, hogy nem szeretne kínai büfésekkel vagy 
a Pizza Huttal szenvedni, ezért megkereste Bara 
Ákost (Bara Design Studio), segítsen kitalálni, 
milyen legyen a Nova „food-court”-je. Ákos elő-
ször nem érezte kihívásnak a feladatot, ám 
megbízója, Lekeny György nyitott volt és jó part-
ner a kreatív munkában, ami egészen újszerű 
megközelítést eredményezett.

Az átjárható, felülpozícionált, 1000 m2 brut-
tó összterületű, 2014-ben megtervezett és kivi-
telezett étterem esztétikailag és látványban 
igazi meglepetés a betérők számára. A pizza 
sziget olyan akár egy porond, ahol bűvészmu-
tatványként készül a tészta. A pult mutatós, 
monolitikus tömbje csipkés carrarai márvány-
ból készült, a pizzakemence acélpalástot kapott. 
A grillezett húsokat egy jelzésszerűen feldara-
bolt kerámiadisznó által őrzött látványkonyhá-
ban sütik. A sziget márványmennyezete a súlyo-
sabb élvezetekre reflektál. A harmadik nagy 
kiszolgálóegység a fagyis-süteményes pult, ami 
nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek ked-
vence is. Itt a leghangsúlyosabbak a színes és 
vidám fényreklámok, feliratok, amelyek régi 
amerikai filmekre, autós mozik hangulatára, 
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Homokfúvással koptatott tölgyasztalok, hívogató hangulat, szórakoztató grafikák a mennyezeten – ilyen a vendégtér a novában

A grillkonyhában carrarai márvány mennyezet reflektál a súlyosabb élvezetekre

stílusos billboardok, metrócsempe és komplementer színek mellett kávézhatunk

luxusminőségű anyaghasználatával még a mellékhelyiség is felülmúlja a várakozásainkat 

vegasi játékgépek motívumaira emlékeztetnek. 
Minden részlet azt sugallja, hogy lazíts, szóra-
kozz, élvezd az élet örömeit gondtalanul.

A vendégek számára kialakított tér – a pla-
fon helyére is felfutó, átlátható lamellás-rácsos 
falával – elkülönül, mégis szervesen kapcso-

lódik a pizza-grill-cukrászda részhez. A terve-
zők gigantikus álmennyezet helyett inkább  
a látszógépészetre szavaztak, az így megspó-
rolt pénzt pedig nemes anyagokra költötték. 
Homokfúvott tölgyasztalok, élő fa a beltérben, 
márványfal előtt egy hatalmas réz cintányér 

(ami valójában a publikus kézmosó, hogy ne 
kelljen annyit gyalogolni a mosdóig), csokorba 
kötött szép izzók – csupa karakteres, szokat-
lan, mégis praktikus megoldás. 

„Olvasnivalóban” sincs hiány, Lannert Ádám 
vicces grafikái a fejünk felett, a falakon, még  

a mellékhelyiségek ajtaján is megtalálhatók.  
Az étteremben recepteket böngészhetünk, az 
ételekhez kapcsolódó rajzokat nézegethetünk, 
vagy megtudhatunk néhány fontos dolgot, pl. 
azt, hogy „Egy jó sonka szerelmi vallomás a disz-
nótól”. Az áruház közlekedőire került rajzok 
pedig Szegedhez kapcsolódó tartalmakat, idé-
zeteket jelenítenek meg. A minőség és a kreati-
vitás elismeréseként az étterem designját idén 
The Restaurant & Bar Design Awardsra jelölték.
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Rio Lámpastúdió Kft. több, mint 100 éve  
a fa és bútoRipaRban

szadai KeRámiaüzem 

A fény értelmezi, valamint észlelhetővé és átél-
hetővé teszi a tereket. Az építészetben, és az épí-
tészeti világítástervezésben a fizikai mennyiség-
nek nem csupán egydimenziós lineáris skálája 
fordul elő a sötét és a világos két pólusa között, 
hanem a vizuális észlelés és tervezés teljes uni-
verzuma tárul elénk. A fény biztosítja a tájékozó-
dást és a kommunikációt. Emberi lényekként nem 
csak ösztönösen reagálunk a fényingerekre, 
hanem komplex, több-dimenziós információként 
értelmezzük őket. A Rio Lámpastúdió Kft. az által 
szeretné gazdagítani az építészeti kultúrát, hogy 
a jól megtervezett épületeket a megfelelő világí-
tással még szebbé tesz.

A Kálmán cég százkét éve alapított negyedik   
generációs vállalkozás.  Az elmúlt hosszú, törté-
nelmileg is igen zaklatott, időben a cég mindig  
a magas igényű bútorgyártás és a színvonalas 
lakbe-rendezés területén tevékenykedett.  A múlt-
ban és a jelenben is neves tervezők bevonásával 
készültek a többnyire egyedi bútorok, illetve ala-
kultak ki a korszerű belső terek. Több éve már 
saját tervezés is folyik. Jelenleg főleg masszív 
fából és lehetőleg természetes anyagok  felhasz-
nálásával készült belső terekben gondolkodunk. 
Fontos területünk a különböző fából készült  
padlók és parketták forgalmazása és beépítése.  
Minden esetben a legkorszerűbb környezet kímé-
lő felületkezeléssel. A felületbevonást kiemelten 
kezeljük és egy külön egységet hoztunk létre, ahol 
a különböző színező és felületkezelő anyagok tech-
nológiailag megismerhetők és beszerezhetők. 
Bővebben: www.kalmankft.hu

Egyedi épületkerámiákat gyárt. Művészek elkép-
zeléseit valósítja meg a XXI. század technológiá-
jával. A szadai üzem 25 éve működik. A kandalló 
burkolatok piacának kerámia szegmensében meg-
határozó szereplő.

(ZenX Kft.) 

Rio Lámpastúdió Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 45.

Telefon: +36 1 323 1637
E-mail: rio@lampastudio.hu
Web: www.lampastudio.hu

Kálmán Bútoripari Kft.
1154 Budapest, Szentmihályi út 54.

Telefon: +36 1 306 4941
E-mail: uzlet@kalmankft.hu

Web: www.kalmankft.hu

Bemutatóterem: 
1147 Budapest Jávorka Ádám u. 47.  
(Csak előre egyeztetett időpontban.)

Tel.: 06 20 9523 928
E-mail: rendeles@koltocsempe.hu

www. koltocsempe.hu
www.nadasdkeramia.hu  

Kapcsolódó cikk: A Gresham új lámpása, 118. oldal Kapcsolódó cikk: Gyöngyöző buborékok, 108. oldal Kapcsolódó cikk: Gyöngyöző buborékok, 108. oldalKapcsolódó cikk: Fogadás balról, 24. oldal

építészeti kft.

GENERÁL
KIVITELEZÉS

+3630/950-3001
info@nardo.hu
www.nardo.hu
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RainmakeR Select 460 3jet  
fejzuhany 
Forgalmazó: Hansgrohe Kft.
www.hansgrohe.hu

Egy újabb termék a Rainmaker Select termék-
család tagjaként melynek különlegessége, hogy 
a vízsugártárcsa egy átlátszó üveggel van bevon-
va. Mindamellett, a vízsugártárcsa fehér és feke-
te színben is rendelhető, így maradéktalanul 
illeszkednek a ShowerSelect Glass falsík alatti 
csaptelepekhez. A hatalmas 460 x 300 mm 
zuhanyfejjel melynek köszönhetően maximáli-
san XXL zuhanyélvezetben lesz része. A fejzu-
hany háromféle zuhanysugárral kényezteti hasz-
nálóját. Vízsugár erősségtől függően most egy 
gombnyomással választhat a Rain, RainStream 
és Mono sugárfajták közül. 
A termék 2015 őszén lesz elérhető.

Design: Phoenix Design 
Funkció: fejzuhany 
Anyag: réz öntvény 
Ár: 610 000 Ft

tuffy – the WilD Bunch
Gyártó: MAGIS
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A 2013-ban bemutatott Tom & Jerry ülőke min-
tájára jelentette meg a MAGIS a Tuffy munka-
széket. A játékos formavilág megmaradt, de  
az új funkció miatt átszabták a fa ülőfelületet 
és a polipropilén háttámlát. Magasságát a szék 
design védjegyének számító forgó mechaniz-
mussal állíthatjuk.

Design: Konstantin Grcic 
Funkció: munkaszék
Anyag: fa ülőfelület, üvegszállal erősített  
              polipropilén háttámla
Ár: 127 610 Ft-tól

axoR citteRio e  
zuhanySzett 
Forgalmazó: Hansgrohe Kft.
www.axor-design.com 

Antonio Citterio legújabb Axor Citterio E kollek-
ciója modern funkcionalitással ötvözi a klasszi-
kus hatást. A kollekció minden egyes darabja 
kitűnően kombinálható az Axor Universal modu-
láris kiegészítőivel, így a zuhanyrúd egyben lehet 
törölközőtartó, kapaszkodó, vagy a fürdőszobai 
polcunk alapja is, amit igényeink szerint ked-
vünkre rendezhetünk el. Legyen fekete króm, 
bronz vagy vörös arany? Megoldható!

Design: Antonio Citterio 
Funkció: zuhanyszett (króm) 
Anyag: réz öntvény 
Ár: 115 900 Ft

iD aiR
Gyártó: VITRA
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Antonio Citterio és a VITRA ID Chair koncepció-
ja egy egyszerű kérdésen alapszik: miért ne állít-
hatnák össze saját székünket, a megszokott 
magas minőség és stílusjegyek mellett? 
Az ID Chair Concept keretében egyedi görgős mun-
kaszéket alkothatunk a rendelkezésre álló ele-
mekből, mindezt úgy, hogy a gyártóra jellemző 
letisztult formavilág abszolút nem szenved csor-
bát. Válogatni bőven van miből: összesen 8000 
variációt lehet kihozni a paletta segítségével.  

Design: Antonio Citterio 
Funkció: görgős munkaszék
Anyag: poliamid vázszerkezet, perforált 
             háttámla, kárpitozott ülőfelület 
Ár: 210 560 Ft

DReVe 
Gyártó: DELTA LIGHT
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A Delta Light egyre bővíti kültéri kollekcióját, 
melynek egyik legújabb darabja a DREVE. Egy 
kandeláberről van szó, amely a maga határo-
zott vonalaival, galvanizált acél anyaghaszná-
latával egyértelműen a nyers, ipari design ékkö-
ve. A LED-es lámpatest egyaránt megvilágítja 
a talajszintet és fölfelé sugározva a környező 
lombkoronákat és építészeti elemeket.

Funkció: kültéri kandeláber 
Anyag: galvanizált acél 
Ár: 265 070 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

01 02
03

0504
cool
Gyártó: SIMES
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

Letisztult, elegáns design kombinálva a leg-
újabb LED technológiával. A minimál lámpatest 
mint design objekt önmagában is ütős (a felső 
részből kilépő fény világító négyzetet formáz  
a lámpatest belsejében), az oldalfalon pedig 
kellemes diffúz fényt ad. A driver a lámpatest 
alsó részében került elhelyezésre, ami meg-
könnyíti az installációt.

Funkció: kültéri falikar
Anyag: alumínium, üveg
Ár: 92 630 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

06

ABLAK, AJTÓ, ÁRNYÉKOLÁS 
JOSkO fenSter&tÜren kÉPViSeLet SOfa PrOJekt kft. 
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a. 
teL.: (+36-30) 430 8064 
Web: www.joskoszalon.hu 
101. OLd.

ACÉLSZERKEZET, TECHNOLÓGIAI, GÉPÉSZETI ÉS ELEKTROMOS 
SZERELÉS, KARBANTARTÁS 
Matech Magyar technOLógiai kft. 
ÉPítÉSzeti terMÉkgyártó közPOnt
6000 Kecskemét, Izsáki út 6. 
e-MaiL: etk.sales@matec.hu
Web: www.matec.hu 
50. OLd.

BÚTOR
artkraft deSign kft.
1111 Budapest, Budafoki út 70.
teL.: (+36-30) 317 9463
e-MaiL: info@artkraft.hu
Web: www.artkraft.hu
115. OLd.

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
b3

BÚTORGYÁRTÁS 
káLMán bútOriPari kft. 
1154 Budapest, Szentmihályi út 54. 
teL.: (+36-1) 306 4941 
e-MaiL: uzlet@kalmankft.hu 
Web: www.kalmankft.hu 
129. OLd. 

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 
61. OLd.   

ÉPÍTŐIPAR
Leier hungária kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
teLefOn: (+36-96) 512 550
fax: (+36-96) 512 560
e-MaiL: info@leier.hu
Web: www.leier.hu
51. OLd.

FESTÉS, FELÜLETKÉPZÉS, TAPÉTÁZÁS
fOr-bau 97 bt.
2162 Őrbottyán, Óhegyi u. 9/b.
teL.: (+36-30) 446 8105
e-MaiL: forbau@invitel.hu
Web: www.forbau.hu
94. OLd.

GENERÁLKIVITELEZÉS
nardO ÉPítÉSzeti kft.
1028 Budapest, Gazda utca 73.
teLefOn: (+36-30) 950 3001 
e-MaiL: info@nardo.hu
Web: www.nardo.hu
129. 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. 

GENERÁLKIVITELEZÉS, INGATLANFEJLESZTÉS,  
ÉPÍTŐANYAG FORGALMAZÁS 
grabaricS ÉPítőiPari kft. 
1053 Budapest, Reáltanoda utca 5. 
teL.: (+36-1) 266 0168 
e-MaiL: info@grabarics.hu 
Web: www.grabarics.hu 
68. OLd. 

GIPSZKARTON SZERELÉS 
bakart kft. 
8163 Csajág, Kossuth utca 125. 
teL.: (+36-30) 237 2881 
e-MaiL: bakart@t-online.hu 
100. 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 
129. 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
55. OLd.

KERÁMIACSEMPE, - LAP GYÁRTÁSA 
zenx kft.
1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 47.
teL.: (+36-28) 503 260
fax: (+36-28) 404 717
e-MaiL: cserepkalyha@koltocsempe.hu
Web: www.koltocsempe.hu
128. 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
b4

LAKÁSTExTILEK, PADLÓSZŐNYEG, TAPÉTA, KARNIS,  
SZALAGFÜGGÖNY, LAPFÜGGÖNY, ÁGYTAKARÓ, 
 ASZTALNEMűK GYÁRTÁSA 
Jab JOSef anStOetz kg MagyarOrSzági kÉPViSeLet 
1052 Budapest, Vörösmarty tér 5. 
teL.: (+36-1) 235 6055 
fax: (+36-1) 235 8056 
e-MaiL: sales-hu@jab.de 
Web: www.jab.de 
94., 100., 117. OLd. 

MELEGBURKOLAT TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
duOSz kft.
9012 Győr, Mérföldkő u. 11.
teL.: (+36-96) 518 898
fax: (+36-96) 518 899
e-MaiL: info@sabavarazs.hu
Web: www.sabavarazs.hu
117. OLd. 

MONOLIT VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉS
gedi SzerkezetÉPítő kft.
1191 Budapest, Fő u. 13. 
teL.: (+36-1) 377 2258
fax: (+36-1) 377 2258
e-MaiL: gedikft@gedikft.hu
Web: www.gedikft.hu
31. OLd.

ROZSDAMENTES HÁLÓ GYÁRTÁS
carL StahL hungária kft.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 26.
teL.: (+36-30) 949 4356
fax: (+36-24) 460 123
e-MaiL: janosgill@carlstahl.hu
Web: www.carlstahl.de
38. 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 
110., 116. OLd. 

SZIGETELÉS
hydrOPrOOf kft.
1115 Budapest, Kelenföldi út 17. B lph. IV./1.
teL.: (+36-1) 209 2445
fax: (+36-1) – 209-3505
e-MaiL: hydroproof@hydroproof.hu
Web: www.hydroproof.hu
101. OLd. 

TETŐ- ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK 
Prefa hungária kft. 
2040 Budaörs, Gyár u. 2., Budaörsi Ipari Park 
teL.: (+36-30) 686 6786 
e-MaiL: office.hu@prefa.com 
Web: www.prefa.hu old. 
31., 39. OLd. 

VILÁGÍTÁSTECHNIKA
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
95. OLd.

VILÁGÍTÁSTECHNIKA, LÁMPA
artLight bt.
1055 Budapest, Markó u. 1/a  III./2.
teL.: (+36-30) 945 5072 
fax: (+36-1) 413 7115
e-MaiL: info@artlight.hu
Web: www.artlight.hu
89. OLd.

riO LáMPaStúdió kft. 
1092 Budapest, Ráday utca 45. 
teL.: (+36-1) 323 1637, 323 1638 
e-MaiL: info@lampastudio.hu 
Web: www.lampastuido.hu 
128. OLd. 

OctOgOn OnLine
Web: WWW.OctOgOn.hu

ÉPítÉSzfóruM
WWW.ePiteSzfOruM.hu
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Következő  
lapszámunk  
tartalmából

eLőJátÉk

Hamarosan megkezdődhet a Közép európai egyetem CeU 
campus fejlesztésének (korszerűsítés, bővítés) első üteme.  
az épülettömb kialakítása öt szomszédos telken történik, 
így a fejlesztés egyben rehabilitáció is. az épület tervezői, 

sheila o’donell és John tuomey többször jártak budapesten, tanulmá-
nyozták a város, a CeU környékének építészetét, majd ezt követően mutat-
ták be kiérlelt tervüket. a többszörösen díjazott ír építészpáros (az élet-
ben is egy párt alkotnak) 1988-ban alapította irodáját dublinban.  
a CeU-n innen és túl is sokat meséltek az oCtoGon tudósítójának.

Hogy mi lesz a további sorsa a mú- 
zeumi negyed – Liget budapest  
projekt többi épületének, (a magyar 
zene Háza megvalósulni látszik/

lásd jelen lapunkban a sou fujimoto interjút/), 
nem tudjuk, mindenesetre a „hívási díjban része-
sített pályázók” közül a nemzeti Galéria/Ludwig 
budapest tervezésére pályázó nuno fontarrát 
(mecanoo) budapesti látogatása alkalmával meg-
kerestük és örömmel adott interjút lapunknak. 

www.octogon.hu

sütő Kata és sütő László abszolút pallérozottak már a bisztrók, tapas-bárok, borbárok belsőépítésze-
tében. Legutóbbi munkájuk a Rákóczi téri piac bal oldalán megnyílt oinos belső terének kialakítá-
sa volt. tágas, galériás, hosszú pultos, látványkonyhás hely született, ami nappal, de ismerve a terve-
zők világítási koncepciói, este különösen szépen mutat.

kaap Skil, tengerészeti múzeum, texel szigete, hollandia
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Workbays Developed by Vitra in Switzerland,  
Design: Ronan & Erwan Bouroullec, 2012 www.vitra.com/workbays

Authorised Vitra dealer in Hungary: 
Do Work Kft. · 1025 Budapest ∙ Szépvölgyi út 146. 
T. +36 1 489 3860 · dowork@dowork.hu · www.dowork.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




