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min dolgozik?
Farsang BarBara  
rovata

Felsorolni is nehéz, hogy az építészeti feladatok mellett, mennyi 
mûvészeti ágban próbáltad már ki magad, sõt több kiállításod is  
nyílt a közelmúltban. Honnan a mûvészi indíttatás?
Szerencsésnek mondhatom magamat, mert rengeteget kaptam a csalá-
domtól. Nálunk természetes volt egy-egy mûvészeti ág képviselete:  
nagypapám szobrász, anyukám, és nagymamám keramikus, édesapám 
filmrendezõ, keresztapám pedig üvegtervezõ mûvész, így szinte elkerül-
hetetlenné vált, hogy hasonló pályára lépjek.
Emlékszem, hogy éveken keresztül számolatlan órát töltöttem a nagyapám-
mal miközben szobrokat, grafikákat, maketteket, bútorokat fabrikáltunk. 
Ez volt az elsõ és egyben a legfontosabb iskolám. Nagymamám és édes-
anyám állandóan festett, édesapámmal pedig a fotó és a videó készítés 
leckéit jártuk végig. Azt hiszem, itt ivódott belém az a szisztematikus mun-
kamorál, ami lassan, de biztosan máig fejlõdik bennem.

Az Egyetem közben és után is rengeteg kiváló emberrel dolgoztál 
együtt, azonban Havadtõy Sámuel festõmûvész szinte állandó mentor-
ként figyeli pályádat.
Rengeteget tanultam és a mai napig tanulok tõle. Megmutatta, hogyan 
kommunikál egy mûvész, építész, belsõépítész, aki nem csak a szûk és 
borús magyar szakmai perspektívát látja, hanem egy sokkal tágabb, opti-
mistább, nyitottabb szemléletet. Ennek része a kommunikáció, a pontos-
ság, az ügyfelekkel szemben tanúsított profi, de baráti és esetenként  
pszichológusi magatartás. 
Szerencsém volt, mert eddigi életem során fantasztikus emberekkel hozott 
össze a sors, akik egytõl egyig új dimenziókat nyitottak meg elõttem: 
Janáky István és Z. Halmágyi Judit megajándékoztak az építészettel. 
Solymosi Vilmos – alias DJ Bootsie – révén az itthoni és külföldi zenei  

élettel kerültem kapcsolatba, Fukui Yusuke japán származású festõmûvész 
pedig a keleti kultúrában felnõtt mûvész és a tradíciókat tisztelõ mérhe- 
tetlen szakmai alázattal rendelkezõ nyugati alkotó kettõsségével ismerte-
tett meg. Mindkettõjük munkái és tapasztalata nagy hatással vannak rám, 
gyakran tartunk hármasban szeánszokat, egymás új zenéit, képeit, terveit  
mustrálgatva. 
Egyébként sok ilyen barátság közös keresztmetszete a közelmúltban meg-
nyílt Léhûtõ nevû kézmûves sörözõ, amely egy igazán különleges hely.  
Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egyszerre vagyok rémesen büsz-
ke rá, mint megvalósult tervre, projektre és egyszerre sajnálom, hogy ilyen 
remekül sikerült, mert pillanatok alatt állandó tömeg veszi majd uralma alá, 
az említett „harmonikus anomáliák” miatt.

Szintén baráti megbízással kezdõdött annak a budai bérházban talál-
ható lakásnak az átalakítása, amelyben több álmod is megvalósult. 
Szerencsére nem elõször fordult elõ, hogy a megrendelõvel kialakult baráti  
viszony késõbb újabb és újabb megbízásokat eredményezett. Ennél a mun-
kánál is hamar kialakult az összhang közöttünk, közösen gondolkodtunk,  
és mertünk nagyokat álmodni. Így született a helyben gyártott fa zsalu ere-
zetét hordozó betonburkolat a falakra, a csiszolt betonpadló és konyha-
pult, ami a hófehér konyhában egy személyben válik uralkodó elemmé.  
Az erõs kontrasztok mellett „megkedveltük” a nappaliba a réz térelválasztó  
gondolatát. Ennek kialakulását a tervezés közben katalizátorként indította el 
– mintegy robbanás keretében – a közös rajongás a csillagok és A kis her-
ceg címû könyv iránt, így a térelválasztó is és a nappali is saját kis csillag- 
képeket kapott, a konyha falán pedig A kis herceg egyik jelenete látható.  
Mindkettõt én készítettem, így tényleg nagyot álmodva a képzõmûvészi 
vágyaimat is maximálisan kiélhettem.

Harmonikus anomáliák
Interjú Bonta gáspár építésszel
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A Léhûtõ kézmûves sörözõ a falak dekorációjának rideg geometriája mögött megbújó,  
a projektet sok manuális munkával felépítõ emberek szövetsége 
/Tervezõtárs: Eke Dániel/

A MOM Park közelében lévõ budai bérház egyik látványos eleme az áttetszõ 
térelválasztó, amely saját csillagképpel díszíti a nappali légterét
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Több mint 11 év útkeresés és kísérletezés után, két éve saját stúdiót ala-
pítottál, ahol az alkotói munka öröme felszabadult építészeti koncepció-
kat és formákat eredményezett. Ennyire inspirálóan hatott rád Pécs kul-
turális közege?
A Pesten töltött pár év ráébresztett arra, hogy az építészetet, mint üzleti  
vállalkozást, olyan légüres tér veszi körül, hogy tulajdonképpen mindegy, 
az építész hol várja ki a belátható jövõ végét. A magánéletemben,  
és a szakmámban is szeretem mindenbõl a legjobbat és számomra 
legmegfelelõbbet megkeresni, így ha kell, fejest ugrok az ismeretlenbe,  
és kezdek mindent elölrõl. Nagyon nehéz ezt megtenni, de egyre 

alkotói szabadság
Interjú sebestyén Péter építésszel

MÁsFÉL ÉPÍTÉsZ sTÚDIÓ 
Sebestyén Péter

Sebestyén Péter

nagyobb rutinnal teszem. Rövidtávon persze gyakran nem kifizetõdõ  
ez a hozzáállás, de hosszútávon mégis ez visz a céljaim felé. Nemrég  
a pécsi sétálóutcán, két utcára a saját házamtól, létrehoztam a körülöttem  
lévõ alkotó-/munkaközösség számára egy irodát, amely lehetõvé teszi 
azt a fajta szabad és laza életmódot, ami a leginkább inspirál. Már nem 
érzem vákuumban magam. Sorban épülnek a házaim, amit mostanság 
különösen szerencsésnek tartok.

Maximalistaként nehezen engedsz az elveidbõl. De nem gondolod, 
hogy a kompromisszumok nélküli stílus és formavilág használata provo-
kálhatja a közízlést?
Több forráspályázaton nyert munkát vittünk végig az elmúlt években, 
és közben megtanultam olyan házakat tervezni, amelyek a maguk 
egyszerûségével kerülnek a figyelem középpontjába. Ezek persze általá-
ban megosztják a közvéleményt, de pontosan ettõl szeretjük a terveket  
igazán. Örülök, ha hatást keltenek a munkáim, legyen az akár pozitív, 
akár negatív reakció. A lényeg, hogy ne közönyt váltsanak ki, mert  
az a legrosszabb. 

Több épületen is dolgozol pillanatnyilag, de talán a III. kerületi 
családiház letisztult tömegalakítása jellemzi leginkább a tér, az ará-
nyok, és az anyag közvetlen kapcsolatára épülõ szemléletedet.
Nem tudom, hogy rá lehet-e mutatni egy olyan házra, ami ténylegesen 
engem jellemez, de remélem, hogy nem. Természetesen az éppen aktuális  
hangulatom vagy lelki állapotom ugyanannyira tükrözõdik bennük, mint  
az aktuális feladatra szerintem adható válaszok egyike. Ennél az épületnél  
egy olyan tömeg létrehozása volt az elsõdleges szempont, amely egyszer-
re találja meg egy család és egy fiktív leendõ vevõ különbözõ igényeit. 
Beengedi a panorámát és a napot, ugyanakkor kirekeszti a szomszédokat 
és élni hagyja a meglévõ növényzetet. Határozott vonalaival finoman illesz-
kedik a többi házhoz, de véletlenül sem hasonlít rájuk. Végletekig modern, 
ugyanakkor nem tolakodó. 
A Szekszárdi Kolping Iskola bõvítése ugyanúgy kifejezi a szemléletemet, 
csak funkciójából adódóan itt lényegesen más volt a feladat.

A munkáidat alakító ideológiai háttér egyik fontos eleme a környezet-
pszichológia. Vagyis fontos számodra, hogy a megrendelõi igények 
hátteréül szolgáló gondolatokat is megismerd?
Ez a kérdéskör egyfajta hobbi számomra, amelyben igyekszem folya-
matosan képezni magamat. Érdekes, hogy mennyit hozzá tud adni egy  
tervhez, ha végiggondolom építészeti pszichológiai szempontból is  
a ház és az ember kölcsönhatását. 

A III. kerületi családiház tömegében és anyaghasználatában maximálisan illeszkedik  
a környék lakóházaihoz – /Tervezõtárs: Rétfalvi Donát/

Jelenleg kivitelezés alatt áll a szekszárdi Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola bõvítése, ahol  
a nyeregtetõs, mokány épülettömeg kisebb, üvegezett nyagtaggal csatlakozik a meglévõ  
iskolaépülethez – /Tervezõtársak: Kádár Mihály, Kiss Balázs, Kiss Szabolcs/



A folyamatos fejlesztések eredményeként Kiskunlacháza egykori 
szovjet katonai reptere, ma Magyarország legkorszerûbb kisgépes 
magánrepülõtereként, nem nyilvános fel és leszálló helyként üzemel. 
Mikor kezdõdött, és milyen állomásai voltak eddig a beruházásnak?
A repülõtér rekonstrukciója 2007-ben kezdõdött, de amikor én 5 évvel 
ezelõtt bekapcsolódtam a fejlesztésbe, az elsõ épület tulajdonképpen már 
szerkezetkészen állt. Ez volt a központi épület, az ún. 117-es Klubház, 
amelynek homlokzati vasbeton paneljeit eltávolították, a helyükre pedig 
falazott külsõ határoló szerkezet került, funkcionálisan kialakított ablak- 
nyílásokkal. Ekkor keresett meg a tulajdonos, hogy segítsek átértelmezni 
a koncepciót. Ugyan készült egy korábbi terv az épületre, amely alapján 
elindult a felújítás, õ mégis valami mást, valami frissebbet, izgalmasab-
bat akart. A meglévõ hosszú, lapos tömeget legalább tízféle ablak- 
nyílás tagolta, így egy újabb, jelzésszerû burkolatot kapott a homlokzat.  
A nyílások funkcionalitásukban megmaradtak, de a hangsúly az épület  
formavilágára helyezõdött át. Ez a töredezett, döntött oszlopsor alap- 
vetõen kétféle asszociációból született: egyrészt szerkezetében vissza-
vezethetõ a klasszikus épületekre, amely a fal elé tolt oszlopsor képletén  
mûködött évszázadokon át, másrészt a terület katonai jellegébõl adó-
dóan visszaidézi a szögesdrót formáját és véletlenszerû alakját.

A felújítások során kiemelt szempont volt a meglévõ épületek szer-
kezetének megtartása?
Igen, ugyan a két nagy hangárépület meglehetõsen leromlott mûszaki 
állagú volt, azonban központi terét tiszteletben tartva mindkét esetben  
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a tulajdonos a fõbb szerkezetek megtartása mellett az épületek korszerû 
formába öntését tûzte ki célul. Ezeket a feladatokat a Marton tervezõ-
irodával (Marton Csaba és Martonné Molnár Mariann) együttmûködve 
oldottuk meg, vitathatatlan érdemük volt az engedélyezési tervek, és  
a kiviteli tervek elkészítésében. 
A központi tér szerkezete egyébként mindkét esetben kifogástalan statikai 
állapotban volt, de az oldalhajókat végül mégis le kellett bontani, helyük-
re új, elõregyártott vasbeton csarnokrendszer került. Az épületek energia-
hatékonyságának javítása is fontos szempontként szerepelt, így a régi, 
falazott szerkezetek elõtt homlokzatburkolatként, a vasbeton váznál pedig 
szerelt falként Hoesch-szendvicspanel borítás biztosítja a korszerû felté-
teleket. A tetõt szintén Hoesch-szendvicspanellel burkoltuk, amelyet igen 
alacsony tetõhajlásszög mellett, 22 méteres hosszban egyben gyártat-
tunk le. Külön említést érdemelnek a speciális nyílászárók, ugyanis egy 
repülõgép hangárnál a tárolási kapacitáson túl a nagyméretû, nyitható, 
de mégis hõszigetelt felületek, ajtók jelentenek igazi kihívást. 

Mindkét épületnél jellegzetes elemek a túlnyúló tetõk, a rejtett ereszek, 
a monumentális, vakolt kapuépítmények, valamint a három jellegzetes 
fõ szín kombinációja: törtfehér, ezüstszürke, antracit. 
A vakolt felület egyedi színkombináció, amelyet úgy választottunk ki (még 
az elsõ épületeknél), hogy a reptér három különbözõ területérõl vettünk ki 
egy-egy fûcsomót, és a három kombinációjából keverték ki ezt a speciá-
lis zöldet. Ezzel a zölddel idézzük meg a terület múltbéli jellegét (ezért 
szerepel az egyetlen látható régi szerkezeten), valamint kapcsoljuk össze 
az õket körülvevõ végtelen füves természeti környezettel. Ezek az épületek 
habár igazi jelenkori funkcionalista ipari épületek, mégis van bennük  
egyfajta érzékenység és reflektálás a múltra és a környezetre, kihasználva  
a választott építõanyag formálhatóságában rejlõ végleteket.

Érzékeny funkcionalitás
Interjú Vékony Tamás építésszel

VÉkOny TaMÁs
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Vékony Tamás

Mindkét  hangárépület jellegzetes elemei a 2,5 méteres túlnyúló tetõk, a rejtett  
ereszek, a monumentális, vakolt kapuépítmények, valamint a 3 jellegzetes fõ szín:  
a törtfehér, ezüstszürke és az antracit

A 4 ×14 méteres hangárkapuk mozgatása egyedi igényekre szabott, hidraulikus módon lett megoldva

A zöldes vakolt felület egyedi színkombináció, amely a múlt idézése mellett  
az épületeket körülvevõ végtelen füves természeti környezetre asszociál


