




..........................................................................

................................................................

................................................................
...................................

..................................

..................................





Elõfizetõink között egy  
nou clock faliórát sorsolunk ki  

a www.nouclock.com felajánlásával.

A 2013/5. lapszám elõfizetõi  
nyereményjátékának nyertese:

Németh Áron – Budapest

Rendelésed leadhatod 
Weben: www.octogon.hu/elof izetes

E-mailen: megrendelem@octogon.hu
Telefonon: +36 30 510 8888 

Digi tá l is  e lõf ize tés: www.dimag.hu
www.digi ta ls tand.hu 

Csomagküldés, kül fö ldi  postázás 
ese tén a postaköl t séget fe lszámít juk.

Zöldek vagyunk, Budapest re bringás fu tárokkal küldjük a lapokat. 

10 lapszám: 12 325 Ft 

10 lapszám diákoknak, Facebook lájkolóinknak: 10 875 Ft

10 lapszámos digitális elõfizetés: 8500 Ft

Régebbi lapszámaink: 1450 Ft helyett 1000 Ft

Tetszik, amit  

csinálunk?

Fizess elõ!

Gratulálunk!
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Épül szépül hazánk! A debreceni Nagyerdõ 
fái helyén az elkerülhetetlenül beérkezõ köze-
li BL-döntõre aspirálók most arénát építenek, 
hogy az 1340 fizetõ nézõ, ki olykor egy-egy 
országos jelentõségõ futballmeccsre jegyet vált, 
egy újabb helyszínen is obligát transzparensét 
lelkes náci rigmusok között a köz javára kife-
szíthesse, s ezáltal a tagjaiban szétáradó erõt 
megérezve, bizakodva nézhessen a jövõbe. 
Tudom, hogy az ember, ha teheti, nem teregeti 
ki a családi szennyest. De most magunk között 
vagyunk – mi tízmillióan. Azt is tudom, hogy 
mindenki abból fõz, amije van. Ki sörön nevelt 
marhahátszínbõl tafelspitzet, ki kõbõl kõlevest. 
Már annak is örülhet az építészet és építés vilá-
ga, hogy megatonnányi beton épül be bárho-
vá. Ha nem a harminc éve odázott egészség-
ügyi reform nyomán emelendõ új kórházakba, 
ha nem az európai szintû oktatást megcél-
zó iskolákba és egyetemekbe, kollégiumokba, 
ahol majd a világ legjobb tanárai, mint meghí-
vott professzorok lesznek elszállásolva a haza 
ifjúság üdvére, ha nem az életüket végiggürizõ 
idõseket méltó módon fogadni képes öregottho-
nokba, ha nem az országból távozó befektetõk 
igényelte új, valós munkahelyeket kínáló üze-
mekbe, akkor legalább a valószerûtlenül túlfi-
zetett focistáknak, és többnyire szalonképtelen 
nézõik részére, kik jelenleg a magyar nép leg-
rosszabb tulajdonságait mutatják fel: a tehet-
ségtelenséget, inkompetenciát és gyûlöletet.  
E szentháromság templomai legalább emelked-
nek, haladnak az ég felé. Fordulnak a nagy 
teherautók, daruk keringenek az égen, hogy 
a diadalmas stadionok roppant acélszerkezeti-
elemeit a helyükre emeljék. 

Buddhista szemlélettel azt kell mondanom: 
minden jó. Úgy jó, ahogyan van. A kritikus meg-
közelítés mit sem ér. Csak az együttmûködésnek 
van haszna, foganatja. Pláne, ha valaki jól 
megmondja, és még rá is szorít hogy miben 
kell nekünk nagyon együttmûködnünk vele.  
Az a 280 milliárd, mely 2020-ig állítólag a foci-
ba lesz befektetve, mármint, hogy adófizetõi 
pénz ennek céljából lesz elégetve a mágikus 
bõrbogyó oltárán, természetesen, amíg világ 
a világ, soha nem fog megtérülni. Akkor sem, 
ha mától mindenki mindent tökéletesen csinál,  

s tizenöt év múlva valóban kitermel a mi tízmilli-
ónk egy új Aranycsapatot, amely még a réginél 
is több karáttal gazdagon, a 2030-as VB-t meg-
nyeri ennek a kis sokat szenvedett hazának. Ez 
a küszöbön álló siker persze mindent megma-
gyaráz. Ennek érdekében semmiféle áldozat 
nem tekinthetõ soknak. Ezért aztán tényleg meg-
puhul az ember szíve, és buddhista bölcsesség-
gel elfogadja a helyzetet, mi több, elengedi 
addigi, más értelmes és nemes ügyekrõl szõtt 
álmait, nehogy az elkövetkezõ idõkben azok  
a szellemét fájdalmas béklyóba verjék. Nekünk 
Mohács kell. Trianonban, vagy Amszterdamban,  
a Don mellett, vagy Brüsszelben, Londonban, 
vagy Mexico Cityben. Mint egy tulok bokszo-
ló, aki csak nagy löttyös indulatában hisz, a fi- 
nom lábmunkában, évekig csiszolt technikában 
nem, úgy kínáljuk arcunkat az újabb történel-
mi frász felé. Jön innen is, amonnan is. De nyil-
ván bírjuk, kibírjuk, bármennyit is szedünk be, 
a lényeg nem változik. 

Hát én meg azt gondolom, hogy de. Sze-
rintem luftrúgásból ennyi éppen elég volt. Leg-
megengedõbb, elengedni kész legfluidabb 
lélekkel is azt gondolom, hogy a kõfejû tulok 
is eldõl a végén. Nem kettõt, hanem százkettõt 
kell bevinni neki, de a vége így is, úgy is elke-
rülhetetlenül padló. Kótyag. Zavart tudat. Fejfá-
jás és lemoshatatlanul ragacsos kudarcélmény 
a másnapi hideglelõs ébredés után. Mi tízmil-
liónyian, akik most magunk között vagyunk, és 
elnézzük, hogy egy túlzásba vitt passziónak 
kell megköszönnünk az építõiparban megmu-
tatkozó parányi fellendülésecske pozitívnak 
átfestett hatását, úgy teszünk, mintha ez nem  
a mi dolgunk lenne, hanem a nagyoké. A nagy-
fiúké, akik már régen is Nemecsek kezére lép-
tek az üveggolyókért. Meglesznek az arénák, 
stadionok, bármely nonszensz helyszínre, akár 
Akasztóra is, megépülhetnek korunk Circus 
Maximumai. De korunk panem-e leginkább  
Londonban, Berlinben, a világ messzi tájain jut 
majd, ha nemzedékük több százezernyi tag-
jához hasonlóan a legfrissebben kikerülõ épí-
tész hallgatók pályaválasztásait nézzük. Érde-
kes hely. Magyarország Hely, ahol tényleg csak  
az érdek mûködik.

Hazánk az érdekes Hely 

KiADJA − PuBLiSHEr
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MúzeuMkert I.

random

A holland Mecanoo munkatársainak, valamint 
Michael van Gessel és a Delva Landscape  
Architects tájépítész tervezõinek, illetve a ka-
towicei illetõségû Jojko+Nawrocki Architekci 
cég közösségének konzorciuma nyerte a 
varsói Muzeum Łazienki Królewskie új szár-
nyának tervezése kapcsán kiírt pályázatot.  
A pályázatra nyolcvan iroda regisztrált, 
amibõl 16 nemzetközi csapat volt. Végül  
a 2020-ra felépíteni kívánt 1800 négyzet- 
méteres kiállítótérrel rendelkezõ, 2,5 ha 
méretû parkot érintõ projektre beérkezett 
pályamûvek száma 48 volt az elsõ fordu-
lóban. A zsûri az öt legjobb közül döntött.  
A Mecanoo terve egy tört vonalakban hul-
lámzó park alá szervezte a kiállítótereket,  
ami felett ösvények vezetnek át. A parkosított 
teret teraszok tagolják.

Poldi B.
www.octogon.hu  

Bengál
Az északkelet-indiai Nyugat-Bengál állam 
fõvárosában, Kalkuttában épül fel a svájci 
Herzog & de Meuron építésziroda elsõ in-
diai épülete. Majdan a város bengáli neve 
nyomán Kolkata Museum of Modern Art 
(KMOMA) múzeumként megnyíló intézmény 
alapozási munkálatai nemrégiben kezdõd-
tek el Rajarhatban, a város új negyedében.  
Az 50 ezer m2 alapterületû projekt két 
alapvetõ funkcionális részbõl áll. Egyfelõl 

MúzeuMkert II.
Pályázat útján park és múzeum szerves egy-
ségét hozza létre a Bjarke Ingels vezette 
dán BIG iroda. A Montpellier-ben felépíteni 
kívánt Cité du Corps Humain  elnevezésû,  
az orvostudománynak a város életében ját-
szott kiemelt szerepének szentelt épület, 
7800 m2 alapterületû lesz. A park és épület 
szinuszosan oszcillál egymás között olyan or-
ganikus, lágy kapcsolatokat létrehozva, amik 
bejárhatóvá teszik a kiállítóterek feletti ré-
szeket is. Ez a kialakítás nagy szerepet szán  
a természetes bevilágításnak is. A 2018-ra 
tervezett átadást két évig tartó építés elõzi 
meg.  

Poldi B.
www.octogon.hu 

a kortárs szobrászat, filmmûvészet, elõadó 
mûvészet, fotográfia, festészet alkotói-
nak dedikált kiállítási térbõl, oktatási köz-
pontból, másrészrõl egy kereskedelmi és 
rendezvénytérbõl, amihez udvarok csatla-
koznak. Az épület külseje a hely klimatikus 
viszonyaihoz és technológiai hagyományai-
hoz illeszkedik.

R. Tagore
www.octogon.hu  
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Befejezetlen Mondat

BeduIn

2010-ben nagy visszhangot váltott ki a chi-
lei ELEMENT építészirodának a mexikói 
Monterreyben felépült szociálisház-füzére.  
A lakók bevonásán alapuló participatív projekt 
folytatásának tûnik a kivitelezés fázisába ért 
chilei Villa Verde szociális sorház-telep, aminek 
a háztipológiája igen érdekes. Félig felépített, 
de a kontúron és tartószerkezeteken belül két 
lakrész-modullal önerõbõl is bõvíthetõ házak-
ról, amolyan „félig építésrõl” van szó. A faszer-
kezetes lakóházak közül a kisebbek 25 000,  
a nagyobbak 40 000 dollárba kerülnek, ami-
nek építését kedvezményes banki hitel finan-
szírozza.

mj
www.octogon.hu 

Tradicionális beduin sátrak ihlették a Sou 
Fujimoto Architects nemrégiben publikált mes-
tertervét. Furcsaság, hogy a konkrét tervezési 
helyszín nevét még nem hozták nyilvánosság-
ra. A három és tizenkét méter között változó 
magasságú épület kulturális és kereskedelmi 
funkciókkal bír. Fény és árnyék, sûrûbb és 
lazább térszervezés dominálja az elképzelt 
épület belsõ tereit. A struktúra nem meglepõ 
Sou Fujimoto legutóbbi londoni Serpentine 
Gallery Pavilionja után.

mj
www.octogon.hu 

Hajrá egyIk!

Alapesetben tizenkétezres befogadóképes- 
ségû stadiont építtet Lengyelország egyik leg-
patinásabb futballklubja a Ruch Chorzów. 
Az átszámítva csaknem 6,2 milliárd forintba 
kerülõ beruházás terveit a GMT Mysłowice 
cég jegyzi. A tervet pályázaton választották ki. 
Egyébként az elképzelések szerint az ülõhelyek 
száma alkalmanként négyezerrel bõvíthetõ.  
A sziléziai városban átépítés alatt áll egy 55 
ezres régi stadion is, a Stadion l ski.

Nyilasi J.
www.octogon.hu 
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Az 1943-As vArsói gettólázAdás kezdetének 70. évfordulóján Adták át vArsóbAn A lengyel 

zsidóság történetét bemutAtó múzeumot (muzeum Historii Žydów PolskicH). Az állAndó kiállítás 

jövõ õsszel fog elkészülni, A lengyelországi zsidóság évezredes történetének bemutAtásA során 

A HolokAuszt csuPán egy rész lesz. A múzeum céljA, Hogy részletesen bemutAssA A lengyelországi 

zsidóság letelePedésétõl nAPjAinkig tArtó történetét, kulturális és társAdAlmi jelentõségét,  

A lengyel történelem és A jelen AlAkulásábAn. 

A lengyel zsidóság 
történetének múzeumA
A lahdelma & mahlamäki Architects legújabb épülete

Szöveg: 
Matúz Melinda
Építész: 
Rainer 
Mahlamäki
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A múzeum kialakításának a szándéka ’90-es 
évek közepéig nyúlik vissza. Az alapkon-
cepció és a kiállítás elõzetes terve 2003-ra 
állt össze, egy több mint 100 fõs nemzetkö-
zi kutatócsoport munkájának eredményeként, 
amelyet a washingtoni Holokauszt Múzeum  
alapító-igazgatója, Yeshayahu Weinberg 

hívott életre. Az épület megtervezésére végül 
2005-ben írtak ki nemzetközi építészeti pályá-
zatot, amelyet a finn Lahdelma & Mahlamäki 
Architects nyert egy nagyon egyszerû alap-
képletre felfûzött koncepcióval. A pályázat 
zsûrije külön értékelte, hogy a terv mellõzi  
a felesleges retorikát, egyszerû és elegáns.

A múzeum az egykori varsói gettó szívé-
ben kialakított, lakóházakkal körülvett park 
területén helyezkedik el, a varsói gettóláza-
dás emlékmûvének közvetlen szomszédsá- 
gában. Az emlékmû és a múzeum önálló vá- 
rosi teret formál. A tervezõk arra törekedtek, 
hogy az épület minél kevesebbet foglaljon 

A szigorú külsõ forma és a belsõ tér lágysága erõs kontrasztot képeznek az épület homlokzatain − Fotó: Wojciech Kry ski
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el a park területébõl, ennek megfelelõen  
a tömeg kompakt és letisztult. Lényegében  
multifunkcionális központ e múzeum, melyben 
a zsidó kultúra kutatása, oktatása és bemuta-
tása folyik majd.

A pályázati terv a Yum Suf (héberül: Vörös-
tenger) név alatt futott. A múzeum szabadon 
formált, hasadékszerû fõ közönségforgalmi 
tere az építészek szerint egyszerre idézi fel 
a természet egyetemes és absztrakt formá-
it, és ha úgy akarjuk a zsidók bibliai átkelé-
sét a Vörös-tengeren. Az épület legfontosabb 
építészeti eleme, a megérkezés csendes és 
letisztult tere az, amely a látogatókat beveze-
ti a múzeum egyéb részeibe. A három eme-
let magas görbült falak, a különbözõ szintek 
közötti átlátások és fények, a tér lágysága és 
monumentalitása több mint megkapó élmény. 
A szabadon formált, lövellt beton technoló-
giával készült falak teherhordó szerkezetek 
is egyben, tervezésük során részben saját 
fejlesztésû szoftvert is alkalmaztak. Tervezõi 
információk alapján a központi tér két íves 
fala a világ legnagyobb valaha épített, két-
szeresen görbült geometriai felületek. 

Az épület külsõ burkolata egységesen: szi-
tázott üveg és elõpatinázott, perforált rézle-
mez, s az üvegek mintázata a héber polin 

A görbült felületek következetesen kísérik végig a belsõ tereket – Fotó: Photo Room

Az épület legjelentõsebb megnyitása a külsõ tér felé − Fotó: Juha Salminen
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Fotó: Wojciech Kry ski



kifejezés ismétlõdésébõl épül fel, szabad 
fordításban annyit tesz: „itt pihenj meg!”, 
mely felajánlást a legenda szerint a lengyel 
földre érkezõ elsõ zsidók kapták letelepe-
désük idején. A homlokzatok egybefüggõ 
szikár felületeit meghatározóan a közpon-
ti tér szabad formáinak kivetülései szakítják 
meg. Az ellentétes elemek áthatására alapu-
ló épületmegformálás sokszor látott koncep-
ció, amely a biztos kézzel elhelyezett hang-
súlyoknak és térarányoknak köszönhetõen 
azonban különösen erõteljes kompozíciót  
eredményez. Elsõ, idõszakos kiállításán a 
múzeum Forgács Péter médiamûvész, álló- 
és mozgóképkészítõ Letters to afar (Levelek 
a távolba) címû videóinstallációját mutatta 
be, melynek elkészítéséhez a mûvész, ame-
rikai zsidó emigránsok 1920-30-ban készült, 
archív felvételeit használta fel.  

Tervezõ:  
Rainer Mahlamäki – Lahdelma & 
Mahlamäki Architects
Társtervezõ:  
Ilmari Lahdelma – Lahdelma & 
Mahlamäki Architects
Projekt építészek:  
Riitta Id, Maritta Kukkonen
Kivitelezés:  
Polimex-Mostostal SA.
Bruttó összterület:  
18 300 m2 

A koncepció kettõssége a fõhomlokzaton érvényesül a leghatásosabban − Fotó: Wojciech Kry ski

A múzeumban a zsidó kultúra kutatása, oktatása és bemutatása folyik majd − Fotó: Photo Room
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Profán illeszkedés
A Barneveld noord vasútállomás, Utrechtben

A kortárs hollAnd építészet egyik legérdekesebb jellemzõje Az A gondolkodásmód, Amely lehetõvé teszi olyAn  

épületek létrejöttét, mint Az utrechti bArneveld noord vAsútállomás. didAktikus, funkcionAlistán esztétizáló  

építészet ez, Amely hA idõnként megenged mAgánAk építészeti túlkApásokAt, AzokAt is tisztán A felhAsználói  

élmény gAzdAgításA vezéreli. 

Szöveg: 
Matúz Melinda
Építész: 
NL Architects – 
Pieter  
Bannenberg, 
Walter van 
Dijk, Kamiel 
Klaasse 
Fotó: 
Marcel van 
der Burg, 
Bart van Hoek
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Ekként válhat a szállítmányozási konténe-
rekbõl felépült, ideiglenes, külvárosi vasúti 
megálló vécéje ünnepélyes, 12 méter magas, 
felülvilágított szentéllyé és lesz a végtelensé-
gig leegyszerûsített épület szerethetõ, különö-
sen a tornyára biggyesztett szélcsirke miatt. 
Nem szélkakas, ugyanis Barneveld Hollan-
dia tojás-fõvárosa és egyébként is az állomás 
magyarra fordítva a Csirke úton (Chicken 
Line) áll. A holland vasúthálózatért felelõs 
ProRail által életre hívott Prettig Wachten, 
avagy kezdeményezés a „kellemes várako-
zásért”, húsz, többnyire kis alapterületû vas-
útállomás újragondolását célozta meg azzal 
a szándékkal, hogy azokat az utasok szá-

mára élhetõbbé és kényelmesebbé tegyék.  
Az elõtanulmányok alapján a vasúti közleke-
désben részt vevõ utasok többsége a várako-
zás idejét a valóságosnál közel háromszor 
hosszabbnak érzékeli, továbbá a kis, elhagya-
tott vasútállomásokon nem érzik magukat biz-
tonságban, ugyanis ezeknek az épületeknek 
sokszor nincs valódi gazdája, ezért sok közü-
lük meglehetõsen elhanyagolt, kellemetlen 
hely. A különbözõ állomások áttervezésénél 
ilyen és ehhez hasonló szempontok vezérelték 
fõként a tervezõket, és a barneveldi állomást 
tervezõ NL Architects kétség kívül feszengéstõl 
mentes választ adott a felmerülõ problémákra. 
Az építõelemként használt, zárt tömegû konté-

nerek az alárendelt funkciókat tartalmazzák: 
raktárt, mosdót és a gépészeti teret, ezzel 
szemben a közönségforgalmi terek nyitottak, 
átláthatóak. A Prettig Wachten-programon 
belül a szervezõ ProRail pedig megpróbált 
minden megállóhoz, legyen az bármennyi-
re kicsi, valamilyen állandó emberi jelenlétet 
igénylõ funkciót hozzáfûzni, ezzel is fokozva 
a várakozó utasok biztonságérzetét. Erede-
tileg Barneveldre egy fogyatékkal élõk által 
üzemeltetett bicikliszerviz került volna, végül 
az apró üzlethelyiségben kávézót nyitottak.

A barneveldi állomás, és valójában az 
egész Prettig Wachten-program pontosan 
annyival tud többet, szemben megannyi,  

A valószerûtlenül lebegõ tömegek hatására az állomás tárgyszerûvé válik
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Erõlködésmentes funkcionalitás és profán illeszkedés
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Tervezõ:  
Pieter Bannenberg, Walter van 
Dijk, Kamiel Klaasse –  
NL Architects
Munkatársak:  
Kirsten Hüsig, Barbara Luns, Gert 
Jan Machiels, Gen Yamamoto, 
Aude Robert, Christian Asbo
Projekt építész:  
Gerbrand van Oostveen
Kivitelezés:  
2013

logikusan felépített gigantikus építészeti  
koncepciónál, mint amennyitõl egy épület 
egyszerûen csak mûködõképessé válik. Nincs 
tehát titok itt, egyszerûen az alapvetõ embe-
ri igények figyelembevétele történt. Máskülön-
ben ezek ugyanazok a karcos, németalföldi 
megoldások, amelyeket az elmúlt évtizedek-
ben oly sokszor láttunk már, amelyeket a libe-
rális holland közönség oly rendületlenül tolerál 

vöröstéglás házainak óriás-ablakai elõtt méláz-
va. A holland építészet az elmúlt években visz-
szavonhatatlanul és sokat változott, miként 
a barneveldi vasútállomás esete is tükrözi,  
a figyelem a koncepcióról fokozatosan a fel-
használói igényekre irányul. A kiüresedett kon-
cepciók lassan eltûnnek és az olyan építészek, 
mint az NL Architects valóban átérzik a súlyát 
annak, hogy embereknek terveznek.

A külsõ és belsõ tér szinte megszakítás nélkül kapcsolódik egymásba

A felülvilágított mosdószentély



H-1025 Budapest
Szépvölgyi út 146.
www.bel ight.hu
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Peter Richcsel  

Láris Barnabás beszélgetett 

Vérbeli aktivista Afrikából

Ön szerint mik az építészet legfontosabb kérdései napjaink-
ban? Ön hogy érzékeli a válságot a munkáin keresztül?
A problémák egyike az általánosságokban keresendõ: identitás-
vesztés, a globalizációnak köszönhetõen minden hely ugyanúgy 
néz ki. A válság szerencsés következménye viszont, hogy kivesznek 
a kontextus nélküli formák, ami például a sztárépítészekre jellemzõ.  
A tervezés a felelõsségteljesebb tervezés irányába tolódott el. A válság 
eredményes is lehet, mert van esély megállni és újragondolni dolgainkat. 
Akár a természeti katasztrófák esetén, amikor újra kell kezdenünk nevetni 
és gondolkodni.
A „zöld maszlag” manapság nevetségessé válik, divatos dobozok keletkez-
nek valós kérdésfelvetés, valós kontextus-keresés nélkül. Az ilyen és ehhez ha- 
sonló konferenciák (az építésszel munkatársunk a MÉSZ tavaszi Nemzetközi 
Építészkongresszusán beszélgetett – szerk.), ahol az alternatív irányzatok sze-
repet kaphatnak jók, remélem, sok minden eljut az emberekhez. A magyar 
építészeknek fel kell tenni a kérdést, hogy mi a magyar a munkájukban,  
mi a különlegessége kelet-európai viszonylatban. Ez fontos, mert a kultúra  
a nyelvrõl szól, és ha van nyelved, akkor van kultúrád. Ez a lényeg.

Ez egy fenntartható alapvetés. Hogy tudja ezt formába önteni?
Ez a hiba, amit gyakran vétünk: az építészet nem formákról szól. Tudja,  
az önök fõváros-fejlesztése egyáltalán nem úgy néz ki, mint bármely nemzet-
közi nagyvárosban. Ez a történelmi rétegek miatt van. Mikor mész a város-
ban, láthatod a múlt lenyomatait. Ezek kiindulópontok, amiken át egyre 
mélyebbre haladhatunk. De egy modern világ részei vagyunk, ahol kortárs 

Fotó: Szentiváni János

Mapungubwe Látogatóközpont,(2002-2010, Mapungubwe Nemzeti Park, Limpopo, Dél-Afrika). Az épületkomplexum ezidáig számos rangos díjat kapott. 
2009-ben (a már megépült részek alapján) a World Architecture Festival a világ legjobb épületének választotta
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épületek kellenek, nem szabad másolni a múltat, igény van új dolgora. Ezt jól 
csinálják itt, Kelet-Európában. Gondolok például a borászatokra, az építészeti  
folyóiratok minõségére. Csak nézze meg, még Amerikában sincsenek ilyen 
minõségû folyóiratok, mint az OCTOGON. Lehet, hogy csendes, visszafo-
gott, de minõségi.

Mit gondol, hol vannak ebben a kontextusban a felhasználók?
Azok az országok, amelyek keresztülmentek mindazon, amin az önök orszá-
ga is, az a probléma, hogy törtetõek lettek. Az, hogy legyen például egy  
Porsche bemutatóterem, mint Stuttgartban, fontos, mert ez a haladás szimbó-
luma – a látvány a lényegi. El kell érni az érettség egy fokát, ahol elkezdesz 
hátra nézni, hogy elõre nézhess; arra figyelni, hogy ki vagy. Képesség kell 
hozzá, hogy ezt megtedd. Ez összefügg azzal, ahogy a tereket formálod, 
ahogy a munkádat végzed, ahogy az ételt készíted és így tovább. Ahogy 
szocializálódsz, ahogy alkalmazkodsz az évszakok változásához. Összefügg 
a történelmeddel, aminek részei bizonyos szimbólumok, de azzal is, ahogy 
az iskolában tanítasz az építészetrõl. A fiatal magyar építészek büszkék  
lehetnek a kelet-európaiságukra, s mindarra, amit ez magában hordoz.  
Ez az alaphelyzet, amibõl kiindulhatnak, finomíthatnak; anélkül, hogy kira-
gadnának konkrét régi dolgokat, mégis inspirációt szerezve.

Ez az út, ami mentén halad, miközben a saját munkáin dolgozik?
Igen, pontosan. Dél-Afrikából származom, de az utóbbi idõben egész  
Afrikában tevékenykedem, ami egy hatalmas kontinens. Alapvetõen azzal  
a tudattal kezdtem a karrieremet, hogy olyan kultúrákban fogok tervezni,  
amelyek az életem hátterét adják; ez egy francia hugenotta-anglofón, vagy-
is vegyes kultúra. Tiszteletben kell tartanom azt a tényt, hogy más kultúrák 
különbözõ módon gondolkodnak a térrõl, a házról. Folyamatosan tanulnom 
tõlük és róluk, hogy tervezni tudjak nekik.
Ugyanúgy, ahogy ide jövök. Nem ismeretlenek számomra a kelet-európaiak,  
hiszen Johannesburgban nagyszámú magyar lakosság él. A fiam épp egy 
magyar lánnyal jár, õ odavan Magyarországért. De ismerek szerbeket is, 
megtudtam, hogy ez két külön nyelv, különbözõ szokások, kultúrák közege. 
Nem helyes azt mondani például, hogy egy magyar katolikus, tehát ugyan-
olyan, mint egy olasz; nem, nem ugyanolyan.

Igen, nagyon különbözünk.
Az ételek is különböznek...

Mit gondol az építési technológiákról? Mi azért választunk bizonyos  
technológiákat, mert itt azokat tudjuk megoldani, más helyeken pedig 
másokat. Ön hogyan él ezzel a variációs lehetõséggel?
Én egy fejlõdõ társadalomból származom, ami nagyon különbözik az önöké-
tõl. Számos feladatom arról szól, hogy munkát teremtsek munkanélkülieknek. 
Ez egy nagyon fontos küldetés. Nem úgy, mint a legtöbb fejlettebb társada-
lomban, ahol a pénz sokkal fontosabbá válik, és nem akarnak a munkanélkü-
liekkel foglalkozni. A folyamat egy elõregyártott építészetben végzõdik, nem 
dolgozhatunk „földközeli”, könnyen elérhetõ anyagokkal. Ez ma a fogyasz-
tói társadalom legnagyobb problémája. Nem próbálok meg Dél-Afrikában 
szofisztikált épületet tervezni, fantasztikus üvegcsomópontokkal, mert azt  
a németek, finnek, amerikaiak jobban tudják. Nem muszáj mindenkinek  
ezt csinálnia, mindenki más-más utat találhat. Önöknek is meg kell találniuk  
a saját útjukat. Biztos vagyok benne, hogy a gazdasági helyzetük, az építési 
költségeik mások, mint például Németországban.

Milyen a viszonya azokkal, akik a házait felépítik?
Nagyon személyes kapcsolatom van velük. Sokan még soha nem építettek 
korábban, meg kell tanítanom õket arra, hogy is kell ezt csinálni. Néhány 
épületünknél nekem is kivitelezõvé kell válnom. Ez egy másik módja az épí-
tésnek. Az a fontos, hogy elkötelezettek legyünk a helyhez, ahol vagyunk.  
A gondviselés okkal teremtett ide. Ha itt marad, az fogja segíteni, hogy ész-
reveszi, mi mozgatja a társadalmat, mit jelent magyarnak lenni, milyen a gaz-
dasága, mi teszi a helyet különbözõvé Kelet-Európa más részeitõl. Ez a hely 
jó kiindulási pont.

Az épületein dolgozó, reaktivált munkanélküli emberekkel milyen  
a viszonya?
Az ember azt reméli, hogy miután foglalkoztatja õket, tovább dolgoznak 
majd. Legtöbbször képességeket kell nekik átadni, meg kell tanítani õket arra, 
hogy el tudják adni magukat, mert enélkül nincs bevételük. Nincs rosszabb, 
mint munkanélkülinek lenni, elveszteni az önbecsülést. Az embereket hatékony-
nyá, erõssé kell tennünk. Ez sokkal nagyobb munka, mint „csak” építésznek 
lenni.
Dél-Afrikában két világunk van: egy fejlett világ, ahogy önöknél is, vagy  
Amerikában, és van a másik, ami olyan, mint India, vagy Mexikó. A társa-
dalom különbözõ szintjei, hatalmas távolságban vannak egymástól. Az önök 
társadalmában vannak cigányok, és egyéb kisebbségek, de alapvetõen ren-
dezett az élet; azonos a vallás, azonos a nyelv. Engem a különbségek érde-
kelnek; úgy hiszem, azok kínálják a legtöbb lehetõséget.

Hogy találja meg a helyes utat ezekben a különbözõségekben?
A különbségek megléte sokkal több lehetõséget rejt, mintha nem lennének. 



Glenn (Glenn Murcutt, szintén a konferencia elõadója volt, vele készült inter-
júnkat a 2013/3. lapszámunkban olvashatják – szerk.) ausztrál. Ausztráliáé  
az egyik legszabályozottabb társadalom a világon, már-már nevetséges, 
hogy szinte mindenre van szabály. Egyre drágábbá válik ebben az ország-
ban minden, mindenért fizetni kell. 8 dollár egy csésze kávé, õrület! Ez más-
honnan jön, korábban nem volt ilyen.
Azokat a társadalmakat szeretem, ahol az ember maga hozhatja a szabá-
lyokat. Az épületeim nagy részének nem kell a hatóság elõtt megfelelni, mert 
nincs hatóság. Nem létezik vagy összeomlott. (nevet)

Egy olyan építészetrõl beszél, ami a különbségekre épít − a kultúrára és 
a helyre
A kultúra, a hely, az alternatív gazdaság, mindez a cselekvés módjait hatá-
rozza meg. Nagy kihívás például számunkra most az építészet intézményesí-
tése, hiszen a jelenlegi szakmai kamarák már nem szolgálják az építészetet, 
többnyire projektmenedzsmenttel foglalkoznak. Ahol én dolgozom, új szabá-
lyokat kell felállítanom, mert az eddigiek nem mûködnek, így lényegében akti-
vistává váltam, más utakat keresek. Az árral szemben úszom, nem sodródom 

a tömeggel. Olyan építkezéseken dolgozom, ami nem szokványos, olyan 
módszerekkel, amelyeket a többi építész nem alkalmaz.

Ön szerint miként válhatunk aktivistákká, milyen új utakat kereshetünk?
Egy rövid példával tudom legkönnyebben leírni. Vegyük Kolumbiát. Egy fia-
tal építész, 28-32 éves, szegény vidékre került, ahol állandó félelem, már-
már anarchia volt. Rájött, hogy ha a kormány ezekre a területekre könyvtá-
rakat és iskolákat épít, az emberek érezni fogják a szándékot, hogy tesznek 
valamit értük. Hogyha a kormány befektet, fejleszt ezeken a szegény területe-
ken, akkor jobbá tudják tenni az országot. Tehát az építészeknek a folyama-
tok mozgatórugóivá kell válniuk. 

Ahogy látom, ön elég nyitott a világra, széleskörû az érdeklõdése. Hogy 
vált ilyenné? Tanulta valakitõl?
Ezt megtanulja az ember, ahogy az árral szemben úszik, ahogy aktivistaként 
mûködik, mert egy olyan társadalom része, ami erre ösztönzi. Számomra  
a legunalmasabb dolog egy olyan társadalomban élni, ahol minden mûkö-
dik, minden szép, mert ott csak ellustul az ember.

A Mapungubwe Látogatóközpont belsõ terének részlete. Peter Rich 30 éve a johannesburgi Witwatersrand Egyetemen oktat, munkái a népi építészetben gyökerezõ modern épületek



AmolyAn szigetfélének hAt ez A néhány utcA RákosfAlván. távolRól sem mátyásföld,  

de egy-egy tAkARos momentum mégis megRAgAdjA A figyelmet. késõbb hAllom, hogy A közeli 

lAkótelep építése miAtt egyetlen hullámbAn lAkták be ezt A beépítetlen Részt sváb száRmAzású  

csAládok A hAtvAnAs, hetvenes években. éRdekes osztású, sehol sem jellemzõ telkeken épített  

ki nAgyobbAt, ki kisebbet. A végeRedmény felõl nézve ihletett hely ez, távol budAi elegAnciától,  

pesti polgáRlAkástól. jó nyeRsAnyAg.

Lécegész
Háromlakásos társasház Rákosfalván

Szöveg: 
Martinkó 
József
Építész: 
Bulcsu Tamás, 
Fortvingler Éva 
DLA
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás
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Régi kapcsolat ez megrendelõ és építészek 
között. A munkacsoport.net alkotói egy lábak-
ra emelt akarattyai nyaralóval robbantak be  
a hazai kortárs építész élvonalba, amit ugyan-
annak az építtetõnek a felkérésére néhány 
évvel késõbb egy soklakásos társasház,  
a Komocsy-ház követet t  (OCTOGON 
2010/8). Nem lehetett tehát nehéz döntés, 
amikor a megbízó egykori családi ikerházuk 
átépítéséhez keresett tervezõket. Az eredeti 
koncepció lapján a magasföldszint, jellegze-
tes tûzfallal elválasztott két egykori lakásának 
eladása a megbízó saját tetõ alatti, nagy-
vonalú lakásának forrását teremtette volna 
meg. A projekt sikerét illusztrálja, hogy végül  
az így immár háromlakásossá fejlesztett tár-
sasház mindhárom lakrészére akadt vevõ.

A környék sváb hagyományairól a beve-
zetõben már volt szó. Az építészek elmon-
dása szerint végül ez az etnikus momentum 
vezette rá õket arra, hogy faszerkezeteket 
jelenítsenek meg a homlokzatokon, vagyis  
a belsõ homlokzat, illetve a külsõ lépcsõházak 
fegyelmezett, feszes lécezése ebbõl a forrás-
ból ered. Külön vegyük észre, hogy a ház 
oldalához tapadó külsõ lépcsõk morfológi-
ája, formaalakítása mennyire épületszerû 
végeredményre vezet. Olyan épületelemek 
ezek, amelyek kidolgozottságuk és formálá-
suk okán szinte önálló életre is kelhetnének. 
Egyébként a fa, mint szerkezeti elem megje-
lenik az emeleti lakás tetõszerkezetében is. 
Egyfajta fõfalakon támaszkodó csarnokfe-
dés átiratát látjuk itt, ami révén a lakótérben 

A belsõ, kert felõli homlokzatra épített lécezet, valamint az erkélyek beharapásai áttört, könnyed képet mutatnak

Az oldalhomlokzatokon lévõ lépcsõzet karakteres és önálló morfológiai elemként hat.  
A tolóárnyékolók és visszahúzott eresz fegyelmezett, tömör homlokzati plasztikát eredményez
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nem láthatóak tartóelemek, vagyis a mintegy 
180 négyzetmétert pusztán a térben álló, de 
nem körüljárható funkció-dobozok szervezik. 
Ezen dobozok közül vannak galériaként szol-
gálóak, amik felett a bevilágító derengõ fényt 
ereszt a lakótérbe. A tervezõk nem elõször 
jegyzik a belsõépítészetet is. Ráadásul ebben 
az esetben is biztos kézzel tervezték be azo-
kat az elemeket, lépcsõket, ajtókat, amiket  
az asztalos valóban szépen tudott elkészíteni.

Végezetül még egy mondat az utcai hom-
lokzat kapcsán. Itt a tolóárnyékolók és  
az eresz nélküli kialakítás, a visszafogott 
homlokzati plasztika szép, logikus, jól olvas-
ható, racionális, tömör végeredményre ve- 
zetett, amit nem tudok másképpen értelmez-
ni, mint egyféle elkötelezett gesztusként a hely 
hagyományai iránt.

A lakásokban beépített bútorok magas szintû asztalosmunkát kívántak meg
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Tervezõk:  
Bulcsu Tamás, Fortvingler Éva DLA, 
Móser Balázs – munkacsoport.net
Tervezés:  
2011-2012
Kivitelezés:  
2013
Bruttó összterület: 
444 m2 

A tetõszerkezet olyan bevilágítókat eredményezett, amik a legfelsõ lakásban különösen szép  
fényviszonyokat hoztak létre. Ezen a szinten a dupla belmagasságot galéria használja ki

A modern belsõépítészeti alakzatok mellett is fõszereplõként jelenik meg a fa 
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Magával ragadó, különleges helyszín. sok jó épület esetében Mondhatjuk el ezt, s neMegyszer 

derül ki, hogy az adottságok okozta korlátozó tényezõk sarkalatos alappontokká válhatnak  

a késõbbiek során. a veszpréMi családi ház Meglátogatásakor végig ott Motoszkált benneM:  

a hely valóban vezérlõje volt az építészeti gondolatnak.

Részekb l egész
Családi ház Veszprémben

Szöveg: 
Bors Eszter
Építész: 
Rehus Szilvia, 
Kalmár László
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

A városi szövetbe való tervezés mindig 
határozott viselkedésformát kényszerít ki 
az építészbõl. Tulajdonképpen vélemény-
formálás ez, a saját eszközeivel prezen-
tált kivonata és kritikája a helynek. Esetünk-
ben a tervezõ barátságos, jól mûködõ otthont 
teremt, miközben szemmel láthatóan tiszte-
letben tartja a környék kialakult állapotát.  
A terület Veszprém történeti értékei szempont-

jából igen jelentõs, egyik legrégebben lakott 
része, a várhegyre nézõ, délkeleti tájolású 
domboldal. Homogén morfológia jellemzi; 
egyszintes, kis alapterületû házak, igen szûk 
utcák, sûrû beépítés.

Az épület ehhez igazítva „áll be a sorba”, 
az utcára merõleges kis tömegek láncolatát 
kettõvel toldja meg. A mai lakásigényeknek 
nem biztosít elegendõ területet a történeti trak-

tusméret, így az utcaképre való rátelepedés 
helyett, a lakótömeg megbontását választja 
a tervezõ. A döntés harmonikusan illeszkedik 
a funcionális igényekhez: a magas légterû 
nappali-étkezõ-konyha tömb egy lapostetõs 
tagon keresztül kapcsolódik a kiszolgáló-ven-
dégszoba kétszintes egységhez. A lakóegy-
ség bizonyos szempontból azonban valójá-
ban öt kisebb elembõl áll. Az elõbb említett 
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Részekb l egész

három tömeg ugyanis kiegészül két nega-
tív térrel, melyek a ház közvetlen környeze-
tét alkotják. Az egyik az utca felõli, „kültéri 
elõszobának” mondható megérkezõ tér, egy 
„mini elõkert”. A történeti beépítés nem alkal-
maz hasonlót, de így tud a belsõ kicsit job-
ban megnyílni az utca felé, mégis diszkré-
ten visszahúzódni a tolakodó tekintetek elõl. 
A másik pedig a közösségi tér külsõ meg-
nagyobbítása, a Benedek-hegyre és a várra 
tájolt terasz, mely nyáron a nappali szerves 
részeként tud mûködni. Ezt a belsõhöz való 
tartozást finoman jelzi a kényelmes fellépés-
nél kissé nagyobb szintkülönbség, viszonyítva 
a terep többi részéhez képest.

A kert maga egy lejtõn helyezkedik el,  
a késõbb kibõvített terület lényegében három 
teraszra bontható. Ezek kialakítását azonban 
már nem csak a tervezõi döntések, hanem 
a szikla-altalaj keménysége is nagymérték-
ben befolyásolta – a területen való elhelyezés 
„szinte triviális”, finomságai hangsúlyozzák 
jóságát. A szabdalt tömeget, a különbözõ 
magasságú teraszokat fûzi össze a külsõ hom-
lokzatnak is szerves, és hosszából adódó-
an igen jelentõs része, az átgondolt kerítés.  
A kisebbik oromfalból indul ki, majd a több-
ször tört utcavonalat végigkísérve támfallá  
válik, jól igazítva anyagváltásokkal a külön-
bözõ helyzetekhez.

A helyszín specialitása miatt elengedhe-
tetlen a csodás vári kilátás mellett az épü-
let onnan feltáruló látványát is vizsgálni. Ez  
az aspektus más helyzetben elenyészõnek 
tûnhet, azonban itt a telek egy kiszögellõ 
magaslaton helyezkedik el, és a ház két, 
szinte teljes homlokzata is jól látszik a turis-
ták által kedvelt kitekintési pontról. A régi 
cseréptetõs házak viszonylag rendezett sora 
uralja a látványt. Az épület nem akar látvá-
nyosan kitûnni a képbõl, a homlokzai tégla  
alkalmazásával inkább próbál rejtõzni a vö- 
rös felületek kavalkádjában. Azonban az ut- 
cán sétálva mégis szokatlanul hat ez a tég-
latömeg a domboldal kis vakolt házai között 
– talán a különlegesség vágya szintén vezé-

A régi cseréptetõs házak viszonylag rendezett sora uralja a látványt

A homlokzati tégla alkalmazásával inkább próbál elrejtõzni a vörös felületek kavalkádjában
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Különbözõ magasságú teraszok, szabdalt tömegek

Gondos részletképzés, az anyagok változatos használata Csodás kilátás nyílik a várra
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Tervezõ:  
Rehus Szilvia, Kalmár László
Tervezés:  
2003-2004
Hasznos alapterület: 
120 m2 + 20 m2 garázs

relte kissé a tervezõi gondolatot. Ám a dön-
tés helyes, több évi használat igazolja:  
az extrém kitettség, a helyi mikroklíma 
(erõsen szeles terület) megköveteli a tartós, 
nemesebb anyagok használatát. A vár látvá-
nya nem csak a homlokzat, az egész kert ala-
kításában szerepet játszik. A támfalak egy-
másutánisága a helyben kibányászott kövek 
mennyisége, valamint a korábban meglévõ 
növénysávok elhelyezkedése folytán alakult. 
Nem csak formailag, de anyagok tekinteté-
ben is kisebb egységekbõl tevõdik össze, 
mindegyiknek külön karaktert kölcsönözve.

Az anyagok változatos használata tükrözi, 
hogy a tervezõk a problémákra, gondos rész-
letképzéssel, mindenhol a legmegfelelõbb 
megoldást kínálták. Családi házról lévén szó, 
különösen szerencsés, hogy a késõbbi „önál-
ló élet” során várható „rárakódó rétegek” 
képesek szervesen integrálódni a többféle  
anyagot, formát felhasználó kialakításba. 

Csodás kilátás nyílik a várra

A külsõ homlokzat szerves része a kerítés
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A közelmúltbAn fejezõdött be Veszprém belVáros fõutcájánAk teljes körû rekonstrukciójA.  

ezzel A megújulássAl párhuzAmosAn A fõutcA nyugAti Végpontján került sor Az egykori  

séd filmszínház átépítésére.

Tér újrahasznosíTás 
a veszprémi hangvilla épülete Szöveg: 

Láris Barnabás
Építész: 
Anthony Gall, 
Albóciné 
Ábrahám  
Gabriella 
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

A kész mû és környezetének értelmezésé-
hez fontos adalék az egykori mozi épületé-
nek ismerete. A létesítményt a 70-es évek 
közepén adták át Márton István tervei alap-
ján. A ház 600 fõ befogadására alkalmas 
mozitermet foglalt magába, a kor színvona-
lának megfelelõ kialkításban. Az eredeti épü-
let alapkoncepciója laza szálakkal, de kap-
csolódik többek között a Bán Ferenc által 

tervezett nyíregyházi mûvelõdési ház szellemi 
örökségéhez: a kisebb alapterületû alsó töme-
gen egy konzolos, világos színû felsõ tömeg 
nyugszik. Az eredeti építészeti koncepció,  
a „tyúkanyó” effektus azonban itt sem volt 
sikeres. A konzolok alatt a tér soha nem telt 
meg élettel, az emberek nem fogadták be  
a tervezõ nagy ívû ötletét. A fedett-nyitott tér-
ben mindössze a heti mozimûsor került.

Az intézményben az ezredfordulóig folyt 
filmvetítés. Ezt követõen kezdõdött a hánya-
tott sorsú épület folyamatos erodálódása.  
Az átmeneti idõszakban a városban mûködõ 
Pannon Várszínház társulata költözött az épü- 
letbe, azonban az ember emlékeiben a ké- 
nyelmetlen és szûk széksorok ivódtak bele  
a jobbnál jobb színi alakítások helyett. Benne 
volt a levegõben a változás igénye. 2002-ben  
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az intézményt egy magánbefektetõ vásárol-
ta meg. 2005-tõl kezdve hosszan tartó ter-
vezési, projektálási munka vette kezdetét.  
Az épület Veszprém belvárosának kellõs köze-
pén fekszik, a Megyeháza és a városi kórház 
közelében. A hely maga akkora potenciált 
rejt magában, mely szinte kikövetelte, hogy 
itt valaminek történnie kell. Fel sem merülhe-
tett, hogy a rossz állapotú épületet elbontsák, 
és helyébe közparkot vagy valamilyen telje-
sen új épületet helyezzenek.

A 2009-re kialakuló elképzelés szerint 
egy multifunkciós közösségi és rendezvény-
tér ötlete fogalmazódott meg, melyben ál- 
landó otthonra lelhet a város büszkesége:  
a Mendelssohn Kamarazenekar, valamint 
Veszprém Város Vegyeskara is. Így a szín-
házfunkcióval kiegészülve egy struktúrált 
kultúrpláza születhetett meg. Az épület értel-
mezéséhez három fontos alappillért érdemes 
felvetni: a környezetét, a funkcióét és a belsõ 
tartalomét.

Színházfunkcióval kiegészülve egy struktúrált kultúrpláza születhetett



Az elsõ a ház integrálása a környezetébe. 
Az új fõhomlokzaton kialakított „kávédaráló” 
amorf tömege alatt kávézó található, ami az 
eredeti elõcsarnokban létrehozott étteremmel 
együtt hivatott az utcaszinten élhetõvé tenni 
a belsõ teret. Mindkét tér nagyméterû üveg-
fallal épült, ami által a látványban megszûnik 
a kint és a bent közötti éles határ. A forgal-
masabb, fõút felõli új szárny az ottani üveg-
homlokzat elé helyezett falamellás külsõ füg-
gönnyel teremt viszonylagos intimitást, oldva 
az üveghomlokzat keménységét, és itteni „hul-
lámzó” épülettömeg a méretek gondos leple-
zését segíti.

A második sarkalatos értelmezési pont az 
üzemi területek kialakítása, melyek az ere-
deti épület alapterületéhez megközelítõleg 
5000 m2 adnak hozzá. Ezen terek additív 
módon kerültek az egykori mozi tömege köré, 
kis cezúrát tartva annak betonburkolata elõtt. 
Ez a melléhelyezés a déli homlokzaton üveg 
bevilágító-födémmel nyer igazi értelmet. Igen 
sajnálatos, hogy ez a nagyszerû megnyitás 
az elõcsarnok felõli oldalon feltehetõen sta-
tikai nehézségek miatt nem valósult meg. 
Az egymás mellé helyezgetés gyakorlatilag 
lelépcsõzteti az épület óriási tömegét a szûk 
és meredek Kórház utcára.

Legvégül következik a legfontosabb téma,  
a koncertterem, mely a maga nemében egye-
dülálló ma Magyarországon. A nagyobb 

Az új fõhomlokzaton kialakított amorf „kávédaráló”

Mindkét tér nagyméterû üvegfallal épült, így megszûnik a kint és a bent közötti éles határ
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Építészet:  
Delta Mérnöki Iroda, Veszprém 
Vezetõ tervezõk:  
Anthony Gall, Albóciné Ábrahám 
Gabriella
Tervezõk:  
Kovácsné Pikler Andrea, Bors 
Bálint, Szabó András
Tervezés éve: 
2007 
Kivitelezés: 
2012-2013
Szintterület:  
7441 m2 (Terület: 3174 m2)

koncerttermekhez, a MÜPA-hoz, a Kodály 
Központhoz nem hasonlítható, hiszen jelen 
helyzetben egy 1:1-es oldalarányú mozi-
terem 1:2-sé való átszabásáról beszélhe-
tünk. „Térriszájkling” ez a javából, melynek 
komoly mérnöki, akusztikai kihívásai voltak. 
A tervezõk a kedvezõ hangzás érdekében 
az egykori mozi vetítõhelyiségét a koncerttér-
be nyitották, valamint a teret oldalerkélyekkel 

szûkítették. Az már csak hab a tortán, hogy 
a terem nagy fesztávú (megtartott) rácsostar-
tó-acélrúdjait a rezonancia elkerülése végett 
térképzõ anyaggal ki kellett tölteni. 

Igen fontos megjegyezni, hogy az egyko-
ri moziterem sötétbarna üléskárpitjai, vala-
mint alapvetõen sötét belvilága helyett az új 
elõadóterem világosszürke nyersbeton-pad-
lót, nyír székeket és narancs kárpitot kapott, 

összességében igen derûs belsõ teret eredmé-
nyezve.

Az épületet igazán azok fogják értékelni 
és megítélni, akik emlékeikben õrzik az egy-
kori mozi épületét. Mindenkinek jó szórako-
zást kívánok, immár kényelmes székekbõl,  
a jó hangzású térben.

A falamellás külsõ függöny oldja az üveghomlokzat keménységét

A kedvezõ hangzás érdekében az egykori vetítõhelyiséget a koncerttérbe nyitották



A „hullámzó” épülettömeg a méretek gondos leplezését segíti
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Zeneakadémia-mellékletünk a Swietelsky Magyarország Kft. támogatásával készült el

Publicisztika: Fáy Miklós  
Elemzés: Vadas József

Interjú: Nemeshegyi Balázs

Fotó: Darabos György
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Hogyan került be a Zeneakadémia-projektbe a Swietelsky?
A pályázati kiírás valamikor 2010-11 fordulóján jelent meg, az Arcadom 
Zrt., a Laki Zrt. és a Swietelsky Magyarország Kft. ALS Konzorcium néven 
közös pályázatot nyújtott be és nyerte meg a lehetõséget a munkák elvég-
zésére. A három cég a munkák kezdetekor ZAK-Építõ Kft. névvel külön 
projektcéget alapított erre a munkára. 

Egy mûemléki épületrõl beszélünk, nyilván számos kötelemmel kellett 
szembenézniük. Viszont alapos kutatás elõzte meg a kivitelezést, így 
azt is gondolhatnám, hogy minden kiderült a tervezés során. 
Nyolc évet vett igénybe a tervek elkészítése, így elég vaskos tervdoku-
mentációt kaptunk a tervezõktõl (a vezetõ tervezõk: Magyari Éva, Pazár 
Béla, Potzner Ferenc voltak – szerk.) A tervezés idõszakában már végez-
tek feltárásokat, de minden hasonló jellegû rekonstrukciós munkánál 
elõkerül késõbb valami nem várt dolog. Ráadásul ezt az épületet  
az 1907-es átadása óta kétszer is felújították, részlegesen. Legutóbb  
a hetvenes évek elején, akkor a kor stílusának, ízlésének megfelelõen, 
olcsó és egyáltalán nem megfelelõ anyagokkal, nem megfelelõ módon: 

Nemeshegyi Balázzsal, a Swietelsky 

Magyarország Kft. f -építésvezet jével beszélgettünk a megújult Zeneakadémiáról

Többszólamú épület

számos helyen mûanyagot használtak, durva átfestésekkel is találkoztunk 
– összességében nagyon sokat változtattak az eredeti állapotokon, felü-
leteken.  

A szerkezetekrõl szólva a Zeneakadémia kapcsán minduntalan 
elõkerül a forradalmi tett: a vasbetonfödém alkalmazása. Milyen álla-
potban találták ezt a szerkezeti rész a feltárás után?
Vasbetonnal már a 19. század közepén kísérleteztek (1855-ben a pá- 
rizsi világkiállításon egy Lambot nevû mester vasbetonból készített csó-
nakot mutatott be – szerk.), de igazán az 1900-as párizsi világkiállí- 
táson megjelent vasbeton-pavilonok hozták meg az áttörést, és amikor  
a Zeneakadémiát építették már mind gyakrabban alkalmazott anyag volt. 
Három, illetve inkább négy szárnyra osztható az épület: a Liszt Ferenc téri 
fõ szárnyra, Király utcai és a Dohnányi utcai „külsõ” szárnyakra, valamint 
a Nagytermet magába foglaló „középsõ” szárnyra. Ez utóbbi, középsõ 
szárny és a Liszt Ferenc téri épületrész külsõ tetõszerkezete és a kapcso-
lódó födémek készültek egykor vasbetonból. Mivel az épület építésekor 
még nem volt kiforrott szabvány a vasbeton szerkezetek méretezésére és 

Fotó: Darabos György
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kivitelezésére, így gyakran túlméretezettek, vagy esetenként éppen  
alulméretezettek voltak. Például túl sok, túl nagy átmérõjû vasbetétet 
helyeztek bele, túl közel, stb. Ezen kívül nem nagyon ismerték a hõ- és 
páratechnikai tulajdonságait, így fordulhatott elõ, hogy az akadály- 
talan páravándorlás károsította a betonszerkezeteket. Helyenként  
karbonátosodott a beton. Volt, ahol kisebb, volt ahol nagyobb mértékben 
kellett hozzányúlni az anyaghoz annak érdekében, hogy a károsodott 
szerkezeteket eltávolítsuk. Jelentõs mértékben bontani viszont az anyagká-
rosodásra visszavezethetõen nem kellett. A felületeket a javítások, pótlások  
után párazáró, betonjellegû bevonattal láttuk el. Szerkezeti bontásokat 
csak olyan helyeken kellett végeznünk, ahol azt a jelenkor igényeiként 
megjelenõ újabb funkciók igényelték, vagy például ahol az új gépészeti 
részek kialakítása indokolta. 

Összességében milyen állapotú volt az épület a munka kezdetén?  
Mi fogadta Önöket például a falak esetében?
Mindent egybevetve szerkezetileg, mûszakilag a korának megfelelõ álla-
potban volt az épület. Statikai problémákra visszavezethetõen viszonylag 
keveset kellett bontanunk, például a dongaboltozatos pincefödém kisebb 
szakaszait.

Jelentõs számú nyílászáróval kellett számolniuk, ezek milyen képet 
mutattak? 
Az ablakok egyrészt a mai hõtechnikai elvárásoknak nem feleltek meg, 
másrészt akusztikailag sem feleltek meg az intézmény funkciója által 
támasztott követelményeknek. A mûemléki szempontoknak megfelelõen, 
az eredeti formavilágot megtartva újítottuk fel ezeket, néhányat, amiket 
már visszafordíthatatlanul megdolgozott az idõ, anyagban, formailag és 
mûszakilag megfelelõ újakra cseréltük. Legtöbb esetben azonban az tör-
tént – lévén gerébtokos ablakokról van szó –, hogy a külsõ szárnyakban, 
a keretek felújítása után kicseréltük az üvegeket, viszont a belsõ ablakszár-
nyakat minden esetben újragyártottuk és új, de a régi formavilágot idézõ, 
erõsebb vasalatokat kaptak. Erre azért volt szükség, mert a fokozott hõ- 
és hangszigetelõ tulajdonságú üvegezések lényegesen nagyobb súlyúak, 
mint a régi egyrétegû üveg.

Milyen új funkciók létesültek az épületben?
A Zeneakadémiának két belsõ udvara volt, az egyik a Király, a másik  
a Dohnányi utca felõl. A Király utcaiban, gyakorlatilag a földszinten afféle 
bádogszerkezetekkel építették be az udvart. Ezeket visszabontottuk,  
a Király utca felõli részt átriumos-galériás térrésszé alakítottuk át. Ide került 
át – lényegében a díszelõtérbõl – a büfé. A Dohnányi utca felõliben – 
mely az I. emeleten van – egy új rendezvényterem született. Az átalakítá-
sok nyomán egyrészt nõtt az alapterület, másrészt, az új átriumos-hang-
szigetelt födém kialakításával minimálisra redukálódtak a Nagyterembe 
beszûrõdõ utcai zajok. Ugyanis a Nagyterem a nyitott belsõ udvarok 
révén (a terem erre nézõ ablakain át) korábban is kapott fényt, viszont  
a hiányzó technológia miatt a külsõ zajok nagymértékben befolyásolták  
a Nagyterem akusztikáját, mert igen erõsen beszûrõdött a Körút zaja.  
Ez most, a beépítettség és az akusztikára méretezett új, illetve felújított nyí-
lászárók révén már jelentõsen javult a hangzás, gyakorlatilag megszûnt. 
Valamelyest megváltozott a tanteremfelosztás is, új és modernebb tanter-
mek létesültek. A bontások és az újabban kialakított terek jobb térkapcso-
latai révén „szellõsebb”, könnyebben átlátható területek jöttek létre, így  
a régen zegzugos tetõteret is jobban kihasználtuk: itt is mód nyílt új tanter-
mek kialakítására, valamint részben bekerült ide a gépészet (fûtés-hûtés, 
szellõzés), hiszen ezt alapvetõen most kellett kialakítanunk, a régi termé-
szetes szellõztetés a mai igényeket, elõírásokat már nem elégítette ki, 
elavult volt éppen úgy, ahogy a fûtési rendszer is.

Úgy hallottam, hogy a Parlament szellõzõrendszeréhez volt hasonló  
a Zeneakadémia légcseréje.  
Nem ismerem pontosan a Parlament eredeti szellõzõrendszerét, úgy 
tudom, hogy abban az esetben alulról, légkutakon keresztül oldották 

meg a szellõzést. A Zeneakadémia szellõzõrendszerét én nem is igazán 
nevezném annak, és bár voltak egyes falakban – fõleg a Nagyterem  
környékén – épített szellõzõkürtõk, inkább „természetes módon” oldották 
ezt meg. Az épület fûtése sem mûködött hatékonyan. A Nagytermet pél-
dául felülrõl, a mennyezeten lévõ nyílásokon keresztül fûtötték, a használt  
levegõ elvezetése viszont nem volt rendezve, így nem meglepõ, hogy 
régebben, ha elõadás volt, akkor elég gyorsan elfogyott a nézõtéren  
a levegõ. Ezeket az állapotokat meg kellett szûntetni, a gépészeti veze-
tékek nyomvonalát megtervezni, majd kialakítani, ami nem volt egyszerû, 
hiszen ki kellett találni, hogy hová tegyük a strangot egy alapvetõen  
kötött szerkezetû és funkciójú épületben, amelyet az építés idején  
egyáltalán nem úgy terveztek, hogy késõbb ez megoldható legyen.  
A megnövekedett kiszolgáló terület kialakítása mellett, ez is indo- 
kolta, hogy a két gazdaságtalan, régi épületszerkezet helyett hátul,  
a Nagyterem mögött építettünk két vasbeton tornyot. Ezekben a Nagy-  
és Kistermet kiszolgáló gépészeti és elektromos helyiségeket, az ezeket  
összekötõ strangokat helyeztük el, a színpadtechnikához kapcsolódó  
öltözõkkel, ügyelõterekkel, hangszerjavítókkal együtt. E két vasbeton 
torony összekötéseként, a Körúttal párhuzamosan, egy közel 26 méter 
hosszú, acélszerkezetû, rácsos tartóhidat építettünk, erre került fel  
a Nagyterem szellõzését ellátó rendszer. 

Mondhatjuk, hogy most, az átadás után a Zeneakadémia, a mûemléki 
részeket tekintve, persze korszerû technológia alkalmazásával rekonst-
ruálva, de az 1907-es állapotot tükrözi?
Azt mondhatom, hogy igen. A mûemléki részek esetében sikerült rekonst-
ruálnunk a régit. Természetesen a tantermek és a kiszolgáló területek ese-
tében a mai igényeket kellett figyelembe venni. 

Fotó: Darabos György
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Nagyon gyors ütemû volt a kivitelezés. Kicsit több mint két év. Roham-
tempónak élték meg? Érezni a kivitelezés minõségén a sietséget?
Az a tapasztalatom a magyarországi kivitelezésekkel kapcsolatban, 
mindegy, hogy állami vagy magánberuházás, mindig szorít a határidõ.  
A Zeneakadémia esetében az uniós kötelezettség is szerepet játszott  
a kivitelezés ütemezésében: mivel 90 százalékban uniós forrásból szü-
lettet meg ez a projekt, szorosan rögzített határidõvel kellett számolnunk. 
Azonban hosszú idõt vett igénybe az alapos mûemléki kutatáson alapuló 
tervezés, 2003-ban indult és 8 évet vett igénybe a teljes dokumentá- 
ció elkészítése. A kivitelezést pedig 2010/11-ben pályáztatták meg.  
Ez utóbbi is több hónapos folyamat volt. Nem beszélve arról, hogy a kivi-
telezés alatt is számos nem várt probléma merült fel, ami lassította a mun-
kát. Mindent összevetve, nekünk összesen nagyjából 24 hónap állt ren-
delkezésünkre.  Azt gondolom, extra rövid idõ alatt készült el, ugyanakkor 
ez nem látszik az épületen, a jó minõséget sikerült megtartanunk. 

Speciális, új anyagok épültek be?
A mai elõírásokból adódóan a hõ- és vízszigetelések értelemszerûen,  
a speciális hanggátlási igényekbõl adódóan a hangszigetelõ-anyagok  
a falakban, falakon, de említhetném a Nagyterem földszinti és elsõ eme-
leti elõcsarnokát, ott eredetileg linóleummal burkoltak, ami új, érdekes  
anyagnak számított a Zeneakadémia építésének idején, de mostanra  
nagyon leromlott az állapota. A linóleumot, annak színvilágával meg-
egyezõ, mûgyantakötésû terrazzó-burkolatra cseréltük, amely ugyan nem 
„új anyag”, azonban úgy tudom egyben ekkora, 3500 négyzetméternyi 
területre itthon még nem használták ezt az anyagot.  
 
Megtörtént az átadás, kicsit hátraléptek már, messzebbrõl tekint-
hetnek az elvégzett munkára. Mit jelent most a Swietelsky számára  
a Zeneakadémia-projekt? 
Magyar viszonylatban jelentõs tényezõ a Swietelsky cégcsoport. Sok min-
dent építünk, nagy projektekben veszünk rész, legyenek azok zöldmezõs 
beruházások, vagy felújítások. A Zeneakadémia épülete a legjelentõsebb 
mûemlékek között van. Világszerte nyilvántartott, egyrészt nyilvánvalóan  
a benne zajló oktatás miatt, másrészt az épület szépsége okán, s persze 
ekként tekintünk rá mi is mind, akik a felújításnak aktív részesei lehettünk. 
Ennek megfelelõen is viszonyultunk az épülethez. Szakmai pálya- 
futásunk jelentõs mérföldkövének tartjuk az épületet és úgy véljük, hogy 
a rekonstrukció végeredménye tükrözi azt a magas szakmai hozzáértést, 
amivel minden szereplõ részt vett ebben a munkában. Túl azon, hogy  
a Swietelsky Magyarország Kft. számára nagyon szép referencia ez  
az épület, kulcsfontosságú munka volt a cég életében: nagyon szép szak-
mai kihívás, amely rengeteg tanulságot is hordozott egyben. Egy új épü-
let kivitelezése is mindig sok szakmai tapasztalattal jár, nem beszélve egy 
ilyen régi, meglepetésekkel teli épületrõl. Személy szerint nem bánnám, 
ha a következõ nagy munkám is egy hasonlóan szép, kihívásokkal és 
szakmai meglepetésekkel teli régi épület felújítása lenne.

Swietelsky Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20. B. ép. V.em
Tel.: +36 1 889 6300
Fax: +36 1 889 6350
Web: www.swietelsky.hu
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TÁMADNAK A NORMÁLISOK!
Fáy Miklós írása a Zeneakadémiáról

Szvjatoszlav Richter hangversenye Budapesten, a Zeneakadémia Nagytermében (Fotó: Kotnyek Antal, 1958 – Forrás: Fotrepan)



Valaha falfirka volt a Felszab téren. Vigyázza-
tok, támadnak a normálisok. Támadnak? Már 
meg is nyertek mindent. A világ az övéké. 

Akkoriban erre vágytunk. Nem tudtuk, 
hogyan fogjuk elviselni, megpattan-e a szívünk 
a sok különleges élmény hatására, de vállaltuk 
volna a próbát. Mindig mondtuk, hogy bez-
zeg Bécsben!, de nem értettük, õk hogyan bír-
ják, hogy hol Böhm, hol Karajan, hol Bernstein 
vezényelt. Nálunk meg Lehel György, Kóródi 
András. Náluk váltják egymást a legnagyobb 
zongoristák, nálunk meg… ami azt illeti, 
nálunk is, csak kisebb változatossággal. Mert 
azt azért tudtuk, hogy Kocsis, Ránki, és néha 
erre jár Richter. Ennél jobb nem lehet. Ha jött 
valaki, mekkora tolongás volt a Zeneakadémia  
mûvészszobája elõtt. Nyomtuk befelé a má- 
sikat, vártuk, mikor nyílik az ajtó, mikor 
mondják, hogy lehet jönni. Közben bámul-
tuk egymás lemezeit, kinek mi van meg. Csak  
a Hungaroton-licenc, vagy eredeti, nyugati. 
Innét muzsikus nem szabadul, amíg kézjegyé-
vel el nem látja. 

Ennek is vége van az új Zeneakadémiával. 
Nincs szabad átjárás hátra, a mûvészeket 
most már nem lehet agyonnyomni, sarok-
ba szorítani, türelemjátékot játszani velük, 
kijössz vagy kimászol az ablakon? 

Még minek is van vége? A hihetetlen 
hõségeknek, amikor május végén átizzadt ing-
ben ültek az emberek levegõ után kapkod-
va, amikor a jó nevû csellista, Anner Bylsma 
egy normális hangot nem tudott a bélhúros 
hangszerébõl elõvarázsolni, az izzadság csur- 
gott a kezérõl rá a fogólapra, elhangolódott 
az egész érzékeny kis instrumentum, néztük 
egymást, hogy ez most micsoda. Finom és nem 
hallható a légkondicionáló, egyenletes a hõ- 
mérséklet. Vége a tömegelésnek a teremben, 
a széksorok lazábban állnak, kevesebb a hely 
az egyes sorokban is, nem ülünk egymás ölé-
ben, nem érnek össze a karok. Nem engednek 
be a jegyszedõk ismerõs potyázókat, megszál-
lott zeneõrülteket, akik nem engedhetik meg 
maguknak a legolcsóbb helyeket sem, cseré-
be ácsoroghatnak a legjobb pontokon, az er- 
kély alatt. Nincs az az õrület, ami Menuhin 
alatt volt, hogy rendõröket kellett kihívni, mert 
a felheccelt tömeg benyomta az ajtókat. Aztán 
odabent is felhecceltként viselkedett, egy 
ember a pódiumra érkezõ, egyébként rend-
kívül rezervált mûvész elé térdelt, homlokát  
a padlóhoz verte, pedig Menuhin még egy 
hangot sem játszott. De jó bolondok voltunk. 

A Zeneakadémián jöttem rá, hogy klauszt-
rofóbiás vagyok, beszorulva az oldalerkély 

elsõ sorába, kétségbeesetten szédelegve, míg 
odalent valaki zongorázott. Itt láttam a korlát-
ba karcolva egy biztosítótû képét, és mellet-
te a Beatrice feliratot, nyilván valami osztályt 
kivezényeltek Lukin tanár úr zenemagyarázó 
elõadására; így tiltakoztak a szép zene ellen. 
Eltûnt ez az egész karamellszín, helyette ele-
gáns, sötét lett a tónus, babérliget, múzsák 
társasága. 

Erre vágytunk. Kitették a büfépultot, több 
lett a hely a földszinti elõtérben, nem kell 
állandósult bocsánatkérõ mosolygással halad-
ni a vécé vagy a ruhatár felé. Jelenleg jobb  
a ruhatár, csinos lányok álldogálnak a kabá- 
tok között, a toilette viszont valami elképesz-
tõen rusnya táblákat kapott. Az emeleti ruha- 
tárat feltehetõen még pótolják, a nyitáskor 
mindössze két páncélszekrény állt a helyén, 
remélhetõleg ezt még fejlesztik. Kicsit úgy 
érzi magát az ember, mint a régi szilveszte-
ri tévéhumorban, ha jól emlékszem, Riadó 
a Pitypang Szállóban volt a címe. Az állami 
vezetõk megérkeznek, hogy átvegyék a ha- 
táridõre elkészült szállodát, de természete-
sen semmi nincs még kész, az erkélyt a kõ- 
mûvesek tartják a vállukon, a liftet kézzel húz-
zák föl az elkészült egyetlen emeletre. De  
a szálloda elkészült, a prémiumot kiosztják. 
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A Zeneakadémia ugyan késett, a tervezett 
átadáshoz, Liszt Ferenc bicentenáriumához 
képest két évet, de utána már tartották  
a hónapot, napot: itt október 22-én, az ünnep 
elõestéjén miniszterelnöki beszédnek kellett 
elhangzania. Az ember nem tudja, hogy ez 
most öröm vagy bánat, ha nincs ideges álla-
mi vezetés, akkor februárig szerencsétlenked-
nek még? Ha rájuk reccsennek „odafentrõl”, 
akkor átvághatják a szalagokat, mi meg rájö-
vünk, hogy ez az „odafent” kifejezés mégsem 
teljesen az enyészeté. 

Eredeti állapotokról beszélnek, de pontosan 
persze senki nem tudja, hogy milyenek voltak 
az eredeti állapotok. Valószínûleg több volt  
a szék, és egészen biztosan nem volt a Nagy- 
terem két oldalán az a két gyanús helyiség. 
Az egyik az Átrium nevet viseli, és remélhe-
tõleg kitalálnak valami elfoglaltságot oda is,  
a másik a büfé. Világítóudvar helyett most 
mesterséges fényt kapnak a nagyterem abla-
kai, de legalább élnek, nem sötét üvegek 
elõtti vaskos, poratkás szõnyegeket néz, aki 
nem hallgat. Mindkét helyiség igyekszik sem-
leges lenni, leválni a Zeneakadémiáról, mint-
ha csak fedett udvarok volnának, ahová  
illetéktelenek nem teszik be a lábukat, csak 
hogy funkciójuk van, (legalábbis az egyik-
nek), a szerénykedésnek ható stílustörésbõl 
így masszív jobbegyenes válik, nem éltek  
Árkádiában, kis barátok, ez a téglaburkolat 
a legkeményebb magyar valóság, 300 forint 
a perec. 

Úgy kell annak, aki a szünetért megy hang-
versenyre. Mert mindösszesen szó sincs csa-
lódásról, a Zeneakadémia azzá válik, amivé 
lennie kell: kamarateremmé. Mindig is gond 
volt egy szimfonikus zenekart beültetni a pódi-
umra, és mostantól nincs is rá szükség. Mah-
ler maradhat a MûPában, itt meg átveszik az 
irányítást a kamarazenekarok, vonósnégye-
sek, régi zenei együttesek, zongorák. A hang 
csodálatosan tiszta, telt. Kicsit most agresszí-
vabbnak tûnik, mint korábban volt, de lehet, 
hogy csak elszoktunk a méretektõl és intenzi-
tástól. 

Ifjú legényke voltam, amikor Sebestyén 
Jánost hallottam csembalózni. Sárga fények 
között, két állólámpa világította meg a hang-
szert. El voltam veszve a különös hangok és 
különös zenék között, és csak egy közép-
korú asszonyt figyeltem, aki lehunyt szem-
mel, nagy odaadással követte a darabokat. 
Én azt se tudtam, mikor van a darabnak és 
mikor a tételnek vége, és azon gondolkod-
tam, leszek-e egyszer majd ilyen figyelmes és 
értõ közönség. Minden megváltozott állólám-
pa sem kell, mert vannak reflektorok a meny-
nyezetre szerelve, Sebestyén János sem él,  
az ifjúból középkorú lett, a középkorúból ta- 
lán vén. De a lehetõség adott. 
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A ránk maradt rajzokból és feldolgozások-
ból tudjuk: a Korb-Giergl páros kezdetben 
magyaros és szecessziós, kétfunkciós épü-
letben gondolkodott, amely reprezentatív 
elõadótermével egyszerre adott volna ott-
hont a színész- és a zenészképzõnek. Idõvel  
a program ez utóbbira egyszerûsödött. Miu-
tán Wlassics Gyula kultuszminiszter úr kije-
lentette, hogy „a szecessziós stílust nem sze- 
retem,” megváltozott a látvány is. Szerencsére  

A két évig tArtó felújítást követõen október derekán újrA nyitottA kApuit A ZeneAkAdémiA. A korb flóris és giergl 

kálmán terveZte épületet 1907-ben AvAtták fel, mostAni rekonstrukciójárA A tervpályáZAt nyerteseként, A mAgyAri 

évA, pAZár bélA, potZner ferenc AlkottA építésZtriásZ elképZelései AlApján került sor. A munkA kivételes nAgyságrendjét 

mutAtjA, hogy A beruháZás mintegy 13 milliárd forintból (döntõen európAi uniós forrásként) vAlósult meg. 

csupán az épület külsejében. A döntõen 
neobarokk homlokzat mögött az enteriõrök  
a tervezõk eredeti szándékaihoz igazodnak. 
S nem csupán a formavilágban. Az építészek 
még a mûvészetinél is korszerûbb mûszaki 
megoldásokat alkalmaztak. Zielinski Szilárd 
tervezte az erkélyek és a födém úttörõ vas-
betonszerkezetét, a szellõzésrõl a Magyar 
Vacuum Cleaner Gyár akkoriban szintén 
merész újdonságnak számító beépített köz-

„A POMPÁNAK SZINTÉTIKuSAI”
A régi/új Zeneakadémiáról

ponti porszívó-rendszere gondoskodott. 
Mára az idõközben nemzetközi rangra emel-
kedett intézmény forgalma – akár a rend-
szeres hangverseny-életet, akár az oktatás 
sokoldalú szükségleteit nézzük – jelentõsen 
megnõtt. Ez indokolta korszerûsítését, amely-
nek fõ elemeként a nagyterem boltozata és  
a tetõgerinc közé – az alapozás megerõsítését 
követõen és akusztikailag izoláltan – egy 
megközelítõen 26 méter hosszú acélhidat 

Szerzõ:  
Vadas József
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építettek be az új klímaberendezés számára. 
(A mûszaki munkálatokat két mérnök, Lakatos  
Gergely és Csepeli László irányította.) A 
Magyari Éva vezette iroda elképzelése, mi-
szerint a szemközti épületet is hasznosítot-
ták volna egy földalatti összekötõ folyosó 
létesítésével, nem valósult meg. Egyszerûbb 
és talán olcsóbb megoldás volt – számunk-
ra vitathatatlanul látványosabb – a két belsõ 
udvar beépítése átriumnak és kávézónak.  
Az építészek  koncepciója azonban, miszerint  
„A rekonstrukció célja, hogy az épület megúju-
ló régi értékei a lehetõ legjobban szolgálják  
a magyar kultúrát,”maximálisan érvényesült. 

Az új terek decens modernizmusa fel sem 
tûnik a pazar múzeumi környezetben, amely-
nek vonzerejét csak növeli, hogy hasonlóan 
gazdag épületdekoráció annak idején nem 
sok született, java részük ráadásul az elmúlt 
évszázad során részben vagy teljesen elpusz-
tult. „Fõ célom az volt, hogy (…) a monu-
mentalitás érdekében a térhatás és a deko-
ráció gazdagságát úgy osszam el, hogy a 
belépõben a hatások folyamatosan fokozódó 
sorát ébressze, amely a Nagyterembe lépés-
sel éri el tetõpontját” – foglalta össze grandi-
ózus mûvészeti programjukat Giergl Kálmán. 
A nevezetes Giergl-Györgyi mûvészcsalád 
tagja – ha szubjektív módon is – egyfajta 
Gesamtkustwerk-rõl beszél, amely a talán leg-
fontosabb jellegzetessége a századfordulós 
mûvészetnek. Ebben pedig – a Zeneakadémia  
épülete ugyancsak látványosan példázza  
– szétválaszthatatlanul egymásba fonód-
va burjánzanak a múlt kelléktárából készen 
kapott, olykor jelentésükbõl is kiforgatott 
historikus, illetve a természet vagy éppen  
a geometria tanulmányozásából merített sze-
cessziós motívumok. A mûvészettörténész 
Raffay Endre, aki több tanulmányban is fog-
lalkozott az épülettel, Apollón szentélyének 
tekinti az intézményt, amelynek megformálá-
sában a tervezõk éppen olyan természetes-
séggel alkalmaztak óegyiptomi szfinxeket, 
görög najádokat és reneszánsz hermákat, 
mint bizáncias mozaikot, trecentós falképet, 
barokkos csorgókutat, nem is szólva a Gróh 
István alkotta fríz népviseletes figuráiról vagy 
a mennyezet arabeszkjeirõl. A belsõnek ezt 
a kavalkádját már a korabeli kritika is érzé-
kelte; képviseletében Gerõ Ödön e szavakkal 
jellemezte a pompa szintézisét: „A dekoráció 
és ornamentika egész mûtörténetének tanítá-
sa kábító kivonatban.”

A mostani rekonstrukció mindenekelõtt 
a kábító összkép visszaállítására töreke-
dett – a hiányok pótlásával, a kopott ara-
nyozások és falképek, valamint az eredeti  
kolorit (leginkább talán a katafalkszerû szín-
pad mellvédjén és az erkélyek alatti fala-
kon a zöld reflexek dacára is feketének ható 
panelek) újraélesztésével. Az enteriõr mai 
formájában nemcsak azt az alkotói szán-
dékot érzékelteti, amelynek értelmében  
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könnyen megkülönböztethetõ egymástól  
a földszint és az emelet – a szürkékkel hideg-
ben tartott bejárati csarnok, másfelõl a rózsa-
színekkel melegre hangolt felsõ tér. Történel-
mi távlatunk birtokában egyértelmûvé válik  
az is, ami összeköti õket. Hogy tudniillik ez 
az épület – historikus köntösben – késõ roman-
tikus szimbolista alkotás. Miként, mutatis 
mutandis, a Gesamtkunstwerk fogalmát meg-
alkotó Wagner operaciklusa. A mûvészet 
szolgálatában egyszersmind az életre kiter-
jesztett mûvészetrõl is szól. Ezzel magyaráz-
ható a rengeteg hattyú, amely Apollón, a köl- 
tészet és mûvészet istenének szent állata.  
Az erkélyek mellvédjétõl a hermák fejdí-
szén át az orgona lírával kombinált központi 
díszéig sok helyen és funkcióban találkozunk 
vele. A fõmû pedig – a piano nobilén kijelölt 
középponti helyével egyértelmûen érzékeltet-
ve – Körösfõi Kriesch Aladár nagyszabású 
festménye, amely mind címével – Mûvészet 
kútja – mind az allegorikus áldozati jelenet 
nazarénus stílusával tisztelgés a mûvészet és 
az élet szent hatalma elõtt. (A két dolog az õ 
felfogásában sem válik el egymástól.) A Zene-
akadémia – nemcsak a homlokzat mutatja 
– még nem szecessziós alkotás: fogva tartja  
a múlt. Akármilyen fontosak – csupán egzo-
tikumok a történelmi motívumok áradatá-
ban – az olyan art nouveau-s elemek, mint 
a Zsolnay-gyár majolikái. Továbbá Róth  
Miksa dekoratív üvegablakai, a rektori szoba 
elõterének ébenfa berakásos egyszerû falbur-

kolatai, a falak stilizált szürkésfehér indadí-
szei, amelyek a bécsi Secession-társaság hatá-
sáról tanúskodnak, csakhogy a Mackintosh 
vezette glasgow-i Négyek még tizenkilence-
dik századi mértani stílusának leleményei.  
S egyúttal túl is mutatnak a szecesszión. Mert 
aranyozással egységesített antikizáló ele-
mek olyan tengerében úsznak, amelyeket  
az egyiptomániás és fényûzõ art deco közvet-
len elõzményeiként tartunk számon.

Építész vezetõ tervezõk: 
Magyari Éva, Pazár Béla,  
Potzner Ferenc
Belsõépítész vezetõ tervezõ: 
Magyari Éva
Építész tervezõk: 
Bodnár Tibor, Garai Péter,  
Polyák György
Kivitelezés: 
ZAK-Építõ Kft. (az Arcadom Zrt.,  
a Laki Zrt. és a Swietelsky  
Magyarország Kft. közös  
projektcége)
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Új magyar szabadalom: 
VarIQ luxuskabInok a jöV b l
Az új és újabb trendek forgatagában élünk, 
amikor egymás után jelennek meg az egy-
re elképesztõbb formák, funkciók, amelyek 
között igazi különleges színfolt az új magyar 
fejlesztés: a VARIQ luxuskabin termékcsa-
lád. Modern vonalak, intelligens vezérlés és 
ezen kívül − színben, anyagban, funkcióban 
– határtalan lehetõségek! Végre egy termék, 
ami úgy alakul, formálódik, ahogy azt meg-
álmodjuk!

Két nagyon fontos célt tartottunk szem 
elõtt a luxuskabinok fejlesztésekor: a prémi-
um minõségû  alapanyagok és legújabb tech-
nológia felhasználását, valamint a teljesen 
egyedi funkcionalitás és design kialakítását. 
Külsõ és belsõ formavilágát egyedileg alkot-
juk meg a vevõ igényei és álmai alapján, így 
az Ön részére készült VARIQ luxuskabin ter-
vezése során igazán szabadon engedheti 
fantáziáját. – mondta Põdör Csaba, a VARIQ 
WORLD Zrt. vezérigazgatója, aki élsporto-
lóként és cégvezetõként is elkötelezett híve  
a minõségi wellness- és rekreációs trendek-
nek. – A termékcsalád azoknak készült, akik 
pihenés közben is élvezni szeretnék a jövõ 
technológiáját, kényelmét és a személyre 
szabhatóság luxusát!

A variálható és intelligens luxuskabinok 
a LEGO-elv alapján összeépíthetõk, legyen 
szó szauna, sókabin, szivarszoba vagy pri-
vát moziszoba rendszerrõl. Novemberben  
a HILTON-ban mutatkozott be a VARIQ már-
ka, ahol a világpremier után rögtön a nem-
zetközi érdeklõdés középpontjába került. (x)

Látogasson meg minket: www.variq.hu
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A tervezõk olyan autentikus kollekciókat keres-
tek, amelyek finoman illeszkednek az elegáns 
palota modern arculatához. A megbízást 
végül a Fekete-erdei csaptelep- és zuhanyspe-
cialista nyerte el. Az építészcsapat a zenei 
központ atmoszférájához tökéletesen pasz-
szoló, különleges szerelvényeket választott  
a nagyközönség, a mûvészek, illetve a kiszol-

A Liszt Ferenc zeneAkAdémiA rekonstrukcióját vezetõ mndP éPítészirodA Az imPozáns hAngversenyközPont 

régi-új mosdóinAk tervezését, FeLszereLését sem bíztA A véLetLenre. ezért eshetett A váLAsztás Az 1901-ben 

ALAPított német hAnsgrohe szereLvényeire, hiszen minden heLyiség FeLújításA során egyszerre törekedtek  

A hAgyományõrzésre és igAzodtAk A LegújAbb mûszAki eLvárásokhoz. így juthAttAk szerePhez A hAnsgrohe 

tALis cLAssic és Az Axor steeL csAPteLeP-sorozAtok.

gáló egységek dolgozói által használt tisztál-
kodó helyiségekbe.

Az építõket a több mint száz éves épület 
egész felújítása során a praktikus anyaghasz-
nálat jellemezte. A többszáz tonna beépí-
tett betonacél, a csaknem háromezer négy-
zetméternyi restaurált kõhomlokzat, valamint  
a korabeli, nehézbársony textilek teljes mér-

Steel & Classic

HanSgroHe éS axor CSaptelepek 
a megújult Zeneakadémián

tékben harmonizálnak a mellékhelyiségek 
csaptelepeinek anyagösszetételével és belsõ 
értékével.

A teljesen autentikus összhang megterem-
téséhez a tervezõcsapat választása az ere-
deti, rozsdamentes acélból készült Axor 
Steel egykaros mosdócsaptelepekre, vala-
mint a nosztalgikus bájjal fûszerezett Talis 
Classic mosdó- és zuhanycsaptelepekre esett. 
A Talis Classic és a letisztult, idõtlen dizájnú 
Croma100 zuhanyszett szálcsiszolt nikkel 
felülettel rendelkezik.  Az egyes helyiségek-
ben a klasszikus szépségû termékeknél ter-
mészetesen ugyanolyan felületû, szintén 
Hansgrohe gyártmányú szifonok teszik teljes-
sé a képet. A hagyományos krómfelületekhez 
képest a rozsdamentes acél, valamint a szál-
csiszolt nikkel felületek sokkal ellenállóbbak 
nagyobb igénybevétel esetén. (A speciális 
felületet eredményezõ, ún. PVD-technológiát 
a NASA fejlesztette ki.)

Az összes beszerelt csaptelep rendelke-
zik a víz- és energiatakarékos EcoSmart-
technológiával, amely az átfolyási meny-
nyiséget – 5.2 liter/perc –, szabályozza. 
(Egy átlagos csaptelep 10-12 liter fogyasz-
tással bír.) Az intézmény úgy takarékoskod-
hat a vízzel, hogy ez nem megy a vendégek 
komfortjának rovására, az üzemeltetõ pedig 
évente többszázezer liter vizet takaríthat meg 
ezen a módon.(x) 

Hansgrohe Kft.
1139 Budapest, Forgách utca 11-13.
Tel.: +36-1/236-9090
Fax: +36-1/236-9098
E-mail: info@hansgrohe.hu
Internet: www.hansgrohe.hu
Facebook: www.facebook.com/hansgrohe.
hungary
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A Pécsi EgyEtEm szEnt mór KollégiumA (régEbbi nEvén: mAurinum) A 48-As tér éPült fEl, 

AnnAK déli oldAlát hAtárolvA. A romAntiKus ihlEtésû éPülEtEt dr. vArghA gy. dAmján s.o. 

cist. éPíttEttE és igAzgAttA A háború után. Az „u” AlAKú tömEg ErõtEljEs osztóPárKányA, finom 

ElõrEugrásoKKAl szErKEsztEtt tEtõoromzAtAi jElEntõs ElEmEivé váltAK Az utcAi és udvAri homloKzAtoKnAK EgyAránt.  

Két szintEn szövi bE A tErmésKõburKolAt Az éPülEt homloKzAtát, fElKúszvA A már jElzEt rizAlitszErû tEtõoromzAtoKrA, 

végül ugyAnEz A gEsztus A tér fElé nézõ KErítésEn jElEniK mEg, ott mívEs, KovácsoltvAs bEtétElEmEKKEl gAzdAgítvA.  

Az észAKi fõbEjárAt visszAhúzott léPcsõtErE és széPEn mEgfogAlmAzott béllEtEs, félKörívEs záródású KAPuzAtA  

mArKánsAn jElzi A történEtiség jElEnlétét Az éPülEtEn.

TörTéneTi alapokon
a pécsi Tudományegyetem rektori Hivatalának felújítása és b vítése

Szöveg: 
Baranyai 
Bálint
Építész: 
Ifj. Dr. 
Kistelegdi 
István DLA
Fotó: 
Szentendrei 
Antal
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Tervezett  A-A metszet m 1:100

5%

Tervezett B-B metszet m 1:100

IMMORENT PPP. Kft.
1124 Budapest Csörsz u. 45.

Lépték:  M 1:100

PMMF. Politechnika Kft.
Pécs, Boszorkány u. 2.

Készült: 2008. 06.

Aláírás:

Pécs, Vasvári Pál u. 4. HRSZ: 19133

Prof. Dr. Kistelegdi István DLA
Horváth Magdolna, Széll Judit

Építtető:

Épület helye:
Épület megnevezése:

Tervező:

Építész:

Építész munkatársak:

Rajz megnevezése:

PTE Vasvári Pál utcai irodaház  felújítási-korszerűsítési PPP. program építési engedélyezési terve

Kistelegdi István DLA
okl. építészmérnök
TN.: É-1-02-0628

Aláírás:

Aláírás:

E-6 Tervezett  A-A , B-Bkeresztmetszet

Az elmozdítható, fémlamellás árnyékolófelület könnyed eleganciát kölcsönöz az új épületrésznek
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Az elõzõekben körvonalazott történeti érté-
kek védelme és megõrzése fõ célkitûzése volt 
a felújítási koncepciónak. A történeti belvá-
ros délkeleti peremén a megújított 48-as tér 
(déli) városképi lezárását biztosítja az épület 
igényes megjelenésével és funkcionális tartal-
mával.

A valamikori kollégium a felújítás és bõvítés 
során funkcióváltással irodaépületként él mos-
tantól tovább, mint a Pécsi Egyetem Rektori  
Hivatala. Térbeli elhelyezkedése révén az 
egyetem keleti campusának központi épüle-
te a háború utáni Erzsébet Egyetem meglévõ 
létesítményeivel harmonikus kapcsolatban, 
a jogi és közgazdasági karral és a kollégi-
umi épülettömbökkel városképi együttest for-
málnak. Ha bevesszük ebbe a sorba továb-
bá a Tudásközpont, a Kodály Központ és  
a Zsolnay Negyed egyetemi oktatásba be-
vont épületeit, úgy elmondható, hogy egy 
jelentõs egyetemi campus alakult ki a tér-

ségben, amelynek irányítási funkcióit ellátó  
Rektori Hivatal épülete kiemelt szerepkört  
tölt be, biztosítva és õrizve a Pécsi Egyetem 
történetiségét.

A felújítás során könnyen sikerült kiala-
kítani az irodai funkciók összes egységét 
– középfolyosós alaprajzi rendszerben –,  
minden emeleten. Talán a magasföldszin-
ten találhatók olyan funkciók, amelyek ele-
ganciájuk révén kitûnnek a többi közül, 
ekként a rektori hivatalt és tanácstermet, vala-
mint a rektorhelyettesek irodáit a központi  
lépcsõház egyik szárnyán alakították ki.  
A másikon, a vezetõi irodák mellett, közös-

Az udvari oldalon megjelenõ karcsú acél-beton oszlopsor támasztja alá a szenátusi tér tömegét

A központi fõlépcsõ felsõ terében acél-üveg lift található
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Építész tervezõ:  
Ifj. Dr. Kistelegdi István DLA
Építész munkatársak: 
prof. Dr. Kistelegdi István DLA, 
Horváth Magdolna, Széll Judit
Tervezés:  
2008
Kivitelezés:  
2010
Bruttó összterület: 
5544 m2 

ségi terek születtek, a szenátusi tér, továbbá 
annak elõterében egy többcélú terem létesült. 
A két szárny között az elõtérbe érkezõket  
a porta-recepció és ruhatári funkciók mellett 
a lépcsõház és az üveglift fogadja, biztosítva 
az épület függõleges forgalmát, funkcionális 
kapcsolatait. A kéttraktusú, hosszfalas épület-
ben – azzal párhuzamosan, – a kiépített hosz-
szanti válaszfalrendszer optimális keretet biz-
tosít a sokrétû  irodai funkciók elhelyezésére.

A bõvítés során a központi fõlépcsõ felsõ 
terében egy acél-üveg liftet építettek be, 
az udvar felõli megközelítéssel mozgássé-
rült teheremelõ biztosít bejutást az épület-
be. Egy korábbi bõvítéssel az udvari oldalon 
lapostetõs közösségi tér formálódott, amelyet 
a megújulási folyamat alatt bontásra ítéltek. 
Helyén, az új bõvítés által, nagyobb léptékû  
és tömegû  szenátusi tér és többcélú terem 
alakult új mérettel, nagyobb befogadó képes-
séggel, kortárs szerkezettel. Az udvari olda-
lon karcsú acél-beton oszlopsor támasztja alá 
a szenátusi tér tömegét, amely alatt az osz-
lop-kolonnád mögé visszahúzott mélyföldszin-
ti, többcélú terem található. Az új szenátusi 
terem funkcionálisan és tömegformálásában 
szerencsésen illeszkedik a történeti környe-
zethez. A faszerkezetû  üvegfal elõtt húzódó 
fémlamellás árnyékoló felület változó hosszol-
dali megjelenése könnyed eleganciát kölcsö-
nöz az új épületrésznek.

Az udvari bejárat a szenátusi terem és az 
irodai szárny közötti „könyökben” található, 
új acélvázas építészeti elemmel, tetõzettel és 

árnyékolóval, amely felhívja a figyelmet funk-
ciójára, könnyed szerkesztése átmenet a tör-
ténelem és a kortárs szellemiség között.

Összefoglalóan elmondható, hogy míg  
az utcai és a beforduló homlokzatokon a tör-
téneti értékek dominálnak, úgy az udvari 
oldalon, az itteni bejárat, valamint a szená-
tusi épületrész elemei által, a történetiség visz-
szafogott jelenléte mellett, az új, kortárs építé-
szet jelenik meg erõteljesebben.

Gépjármûvel a létesítmény megközelítése 
déli oldalról, a Dohány utca felõl biztosított, 
az udvar keleti részén parkolóterület, a nyu-
gatin pedig a meglévõ faállomány, zöldfelü-
let található.

Az épületburok energetikai elõírásoknak 
megfelelõ felújítása a historizáló homlokzat 
díszítettsége miatt nehéz feladatnak bizo-
nyult. A vastag hõtároló falszerkezetben  
a régi nyílászárókat hõszigetelõ üvegezésû, 
fa nyílászárókra cserélték, az új szenátusi  
terem pedig egy fa-üveg függönyfal szerke-
zettel és energiahatékony, külsõ, eltolható 
fém árnyékoló szerkezettel készült, a terem 
hûtési igényét nagymértékben csökkentve. 
Az új terem specialitása az egyedi akusz-
tikai és gépészeti kialakítás. Az alacsony 
hõmérsékletû  sugárzó-felületi temperáló pad-
ló és mennyezet thermo-aktív födémszerke-
zetei energiahatékony fûtési és hûtési rend-
szerként üzemelnek, melyet a természetes 
szellõzés lehetõsége, illetve a központi lég-
technika egészít ki. A felületi sugárzó fûtési 
és hûtési szerkezetek az alacsony energiafo-

gyasztás mellett kellemes hõtechnikai hatás-
sal, magas klíma-komfort nívót biztosítanak 
a helyiséget használók számára. A bentlévõk 
szubjektív hõérzete sok esetben fûtéskor 
magasabb, hûtéskor pedig alacsonyabb 
belsõ léghõmérsékletet mutat, mint amelyet 
ténylegesen kínálhat a gépészeti rendszer. 
A fal és mennyezet akusztikailag szüksé-
ges hangnyelõ és  hangvisszaverõ burkolata  
a légtechnika és a világítás egy részét is 
integrálja.

A tervezõk biztos kézzel nyúltak a feladat-
hoz a történeti értékek megõrzésében és  
az új értékek beépítésében egyaránt. Munká-
juk nyomán a történelem és napjaink építé-
szeti értékeit szerencsésen ötvözõ, dicsérendõ 
gondossággal a fenntarthatóságot is szem 
elõtt tartó végeredmény született.

Többcélú terem alakult új mérettel és befogadó képességgel, kortárs szerkezettel
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A Société RoutièRe colAS egy hideg ASzfAlt eljáRáSRA épülõ bitumen SzAbAdAlom AlApján jött létRe fRAnciAoRSzágbAn 

1929-ben. máRA A közúti-, vASúti-, vízi- éS légiközlekedéS-építéSben, váRoSfejleSztéSben éS köRnyezetvédelmi beRuházáSokbAn 

világvezetõ colAS cSopoRt A világ öt kontinenSén 50 oRSzágbAn vAn jelen. több mint 60 000 AlkAlmAzott AlkotjA 

Az évente 100 000 pRojektet bonyolító colAS cSApAtát. Az AnyAcég önálló leányvállAlAtAi RegionáliS kApcSolAtokAt 

ápolnAk, éS megõRzik otthoni gyökeReiket, de kAmbodzSától AlASzkáig ugyAnAzokAt Az éRtékeket vAllják: veRSenySzellem, 

innovAtív éS felelõS fejlõdéS, kifogáStAlAn minõSég, biztonSág, SzoRoS együttmûködéS. A mAgyAR cégcSopoRt Az 

AutópályA- éS útépítéSi felAdAtok mellett A különlegeS méRnöki léteSítmények, vAlAmint Az éRzékeny, komoly SzeRvezéSt 

igénylõ váRoSRehAbilitációS éS közmûépítéSi megbízáSok kivitelezõjeként egyARánt Az ipARág élvonAlábA tARtozik. fiAtAl, 

SzAkképzett, közel 1000 fõS cSApAtA mAgyARoRSzág SzámoS pontján jelenleg iS Azon dolgozik, hogy A köRnyezetet 

A lehetõ legkevéSbé teRhelve, új, modeRn éS idõtálló építményeket hozzon létRe. öSSzeállítáSunkbAn A cégcSopoRt hAzAi 

köztéR pRojektjeit mutAtjuk be, vAlAmint Az áltAluk AlkAlmAzott, innovAtív technológiákAt.

Két évtizede 
az épít ipar élvonalában

Összeállította: 
Szépvölgyi 
Viktória
Fotó: 
Colas Hungária
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A Colas Alterra 2007 óta vesz részt a buda-
pesti 4-es metróhoz kapcsolódó felszíni beru-
házások megvalósításában. A Fõvám téri és 
Kálvin téri területeken a teljes közmûhálózat 
átépítése mellett a Fõvám téri aluljárót, vala-
mint az ezekhez kapcsolódó villamos vona-
lak, a 47-es, 49-es és a 2-es villamosok útvo-
nalát is átépítették. A felszíni térrendezés 
részeként a Kálvin tér és a Múzeum körút jár-
dái beton és gránit díszburkolatot, továbbá 
korhû öntöttvas kandelábereket, LED-csíkos 
díszvilágítást, egyedi üveg lefedéseket, kor-
rózióálló acél és üveg lépcsõkorlátokat, zöld-
kazettákat és dézsákat kaptak, míg a fel-
szín alatt, az aluljáró falburkolatai mészkõ 
borítással gazdagodtak. A Kálvin téri alul-
járó átépítése további feladatokat is megkí-
vánt: kétoldali, automatikus átváltó kapcso-
lóval ellátott elektromos betáplálással készült 
itt mind a közvilágítás, mind az elektromos 
energiaellátás, valamint megvalósult a tel-

jes vízvezeték és csatornahálózat átépítése.  
A Baross utca sétálóövezetté alakítása a terü-
let átalakításának leglátványosabb eleme. 
Ennek köszönhetõen az új közterület méltó 
folytatása a Belvárosban már megépült „új 
fõutca” tengelynek és filozófiának. 

A Budapesti Corvinus Egyetem déli hom-
lokzata és a közraktárak felé esõ területeken  
a gránit és vörös porfír díszburkolat zöld-
területekkel váltakozik, amelyeket öntött- 
vas kandeláberek kísérnek és földbe süllyesz-
tett, ún. „LED-pötty” díszvilágítás. A Fõvám 
tér északi részén, a Váci utca torkolatánál 
egy játszótérrel rendelkezõ díszpark létesült  
a Belvárosban élõ családosok örömére. A té- 
ren több zöldterület, gumiaszfalttal ellátott 
gyermekjátszótér, gránit játékasztalok, terep-
lépcsõk, ülõpadok, bazalt útburkolat, grá-
nit városfal-megjelenítés, földbõl feltörõ vilá-
gító vízcsobogók és szökõkút, valamint egy  
I. világháborús emlékmû is alakot öltött.

F vám tér és Kálvin tér

Az átépített útkeresztezõdésben a kerék-
pársávok helyén anyagában színezett piros 
aszfaltburkolat készült, a gyalogátkelõhelye-
ken és az aluljáró lépcsõknél, peronoknál  
a vakok részére ún. taktilis, veszélyt jelzõ és 
vezetõsávok létesültek.

A túlzsúfolt közlekedési csomóponttá csök-
kent, kizsigerelt Kálvin tér visszakapta a tér 
elnevezéshez méltó arcát – igaz, a városfal 
Kecskeméti kapujának forgalmas pontjaként, 
és a 19. században lóvasút végállomásként 
is hasonlóan túlterhelt infrastrukturális funkció-
val mûködött, mint a 2000-es évek derekán. 
A csökkentett forgalom és a belvárosiasságot 
sugalló, minõségi burkolatok, zöldszigetes, kivi-
lágított sétálóövezet kortárs, letisztult és élhetõ 
környezetté avanzsálták a Palotanegyeddel 
övezett, valamint Hild, Róth Miksa, Pollack, 
Lotz, Petz Samu tervezõk és mûvészek nevé-
vel fémjelzett, a Dunától az Astoriáig nyújtó-
zó, néhány kilométeres szakaszt. 
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A közel 64 000 fõt számláló, orszá-
gos sörfesztiválnak otthont adó és neves 
hungarikumot, a csabai kolbászt termelõ 
Békéscsaba méltán gazdagodott olyan dísz-
burkolatos belvárosi térrendszerrel, amely  
a látogatók ezreit idevonzó programoknak 
színvonalas környezetet kínál. A 2013-ban 
lezárult átépítéseknek köszönhetõen nem 
csak a fõtér, de a Kossuth tér és a Szabad-
ság tér, valamint számos utca rehabilitáció-
ja is megtörtént, beleértve az infrastrukturális 
fejlesztéseket.

A Szent István tér mentesült az autóforga-
lom és a parkolók alól, fõ közlekedési útvo-
nalból eseményeknek, rendezvényeknek 
helyet adó városi térré alakult. Karakteres  
elemként épült meg a közlekedési felületeket 
az események helyszínétõl elválasztó zöld 
sáv, és a központi dísztér, amely méreté-
nél fogva alkalmas különbözõ rendezvények 
fogadására. Az új, kiselemes burkoló lap 
növénykazettákkal váltakozik. Az Andrássy 
út egy szakaszának térkõ burkolata és zöld-
felületei is megújultak.

Forgalmi változásként ad többletet a város 
infrastruktúrájához a Luther utcában kiala-

kított négy sáv, valamint az Irányi utcai cso-
mópont kiszélesítése, továbbá a Kossuth 
tér mentén kiépült gyalog- és kerékpárutak,  
a Hunyadi téri csomópontban pedig új gya-
logos átkelõhely létesült. Az Irányi utcai útfe-
lület a teljes szakaszon átépült, autóbusz-
megállóhelyek átépítésével buszforduló is 
készült és utasvárók. A színház épülete elé 
látványszökõkút és csobogó került. A belvá-
ros hangulatához illeszkedõ közvilágítás, illet-
ve az ivó- és csapadékvíz gerincvezeték-cse-
réje, építése miatt a közmûkiváltás is jelentõs 
része volt az átalakításoknak.

„Fejlõdés és hagyomány” – áll Békéscsaba  
hivatalos jelmondatában. A Tiszántúl déli 
részén fekvõ település számos büszkesége 
között említheti belvárosát: itt áll az ország 
legnagyobb evangélikus temploma, az Alpár 
Ignác tervezte gimnázium, a gyerekkorában 
itt élt és asztalos inaskodott Munkácsynak 
szentelt múzeum, no és a jól ismert kolbász. 
Nem kell sokat várni a következõre, küszö-
bön a közösségi kulturális épület megvalósítá-
sára indított Agora projekt, és a 2020-ig meg-
valósítandó számos egyéb településfejlesztési 
beruházás. 

béKéscsaba
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Kõszeg történelmi belvárosának rekonstrukci-
ója 2011-ben zajlott. A Jurisics tér átépítésé-
re koncentráló beruházás a település legfonto-
sabb közterének átalakítását jelentette, hiszen 
ez az egykori vásártér, itt állt a plébániatemp-
lom, a pellengér, a patika és a fontosabb üzle-
tek, a városháza, kezdetekben még egy temetõ 
is, és a mai napig itt látható a város kútja.

A munkák nem csak bontással, de nagyobb 
részt értékmegõrzéssel jártak. Egyrészt, az 
eredeti bazalt kiskocka köveket megtisztítás 
után visszaépítették, másrészt az alépítmé-
nyi munkák során feltárt leleteket megõriz-
ték (az alépítményi munkálatokra részben  
a szennyvízhálózat és a csapadékvíz elvezetõ 
rendszer átépítése céljából, másrészt a dísz-
világítás és öntözõrendszer kiépítése miatt 
volt szükség). A talaj a város gazdag törté-
nelmi múltjának rétegeit rejtette, több helyen 
régi falak, csatornák maradványai, közép-
kori leletek bukkantak elõ, így régészek és 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munka-
társainak felügyeletével zajlott a kivitelezés. 

Az építendõ közmûvezetékek tervezett nyom-
vonalát a feltárások után sok esetben a helyi 
adottságok figyelembevételével módosították, 
a feltárt falak egy része, mint például az egy-
kori temetõ és a régi gimnázium falai, az új 
burkolatban is megjelennek.

A feladatok ütemezését a téren rendezett, 
tavasztól õszig zajló kulturális programok, 
valamint az itt található épületek, intézmé-
nyek, üzletek folyamatos megközelíthetõségét 
figyelembe véve alakították ki. A várszínházi 
elõadások, az ostrom napok, a szüreti felvo-
nulás, az Orsolya napi vásár idejére a kivite-
lezési munkákat felfüggesztették, figyelembe 
véve, hogy a rendezvények idején rendezett, 
biztonságos közlekedésre alkalmas állapot 
fogadja a látogatókat.

Végeredményül díszvilágítás, térvilágítás 
és energiaellátással kiépített öntözõrendszer 
létesült az újonnan telepített dísznövények 
számára. A beruházás átgondoltságát 
indokolja, hogy nem csak a fõtér, de a tér-
hez kapcsolódó öt utca burkolata és csapa-

K szeg
dékvíz elvezetõ rendszere is megújult, vala-
mint a várárok csatlakozó szakasza. Bazalt 
kiskockaköves burkolatot kapott a Rajnis,  
a Táblaház, a Schneller, a Chernel valamint 
a Városház utca. A projekt keretében szi-
lárd burkolatot kapott még a Jurisics teret  
a Várkörrel összekötõ Diák-köz, ahol egy új, 
Magyarországon még sehol nem alkalmazott 
„Pest-Buda” fantázianevû térkõ került beépí-
tésre, amely a bazalt kiskockakõhöz hason-
ló, ívelt mintában rakható, azonban jobb 
minõségben, gyorsabban és kisebb költség-
gel kivitelezhetõ.

A kulturális programok érdeklõdõi és  
az Írottkõre kirándulók által is kedvelt Kõszeg 
megújult tereivel felveszi a versenyt oszt-
rák szomszédaival és testvérvárosaival. Tör-
ténelmi rétegeiben megannyi színt kínál, 
fellelhetõk a díszburkolatban megidézett 
középkori romok, Jurisics küzdõ szelleme és 
az emblematikus Hány az óra, Vekker úr? 
címû Bacsó film kõszegi jeleneteinek felhang-
jai. 



A Baross tér átépítése 2003-ban kezdõdött. 
Az azóta eltelt évek alatt talán már az itt élõk 
sem emlékeznek arra, hogyan festett eredeti-
leg a tér. Lássuk, hogy valójában mi történik 
az építési kordonok mögött! A rekonstrukciós 
feladat részeként a meglévõ vasbeton aluljá-
ró szerkezetek bontása után épül meg az új, 
6000 m2 területû aluljáró, amely csatlakozik 
a 4-es metró állomásához, a Keleti pályaud-
varhoz, valamint a régi aluljáró megmaradó 
szerkezetéhez. A személy- és teherforgalom 
biztosításához két személy- és két teherlift is 
létesül, valamint új BKK végállomás és vég-

állomás-épület emelkedik majd, a Thököly 
úti parkolóban. A Baross tér teljes terüle-
tét érintõ közmûvezeték cserén kívül a troli 
felsõvezeték és vezetéktartó oszlopok háló-
zata is megújul. Automata öntözõhálózattal 
ellátott zöldfelületek váltakoznak az új bur-
kolatokkal, Baross Gábor szobra pedig res-
taurálás után méltó helyére, a tér közepére 
kerül. 

A véghatáridõ betartásához az egyik leg-
kritikusabb munkarész az újonnan épülõ 
aluljáró vasbeton szerkezetének megépí-
tése. Itt nem elsõsorban a szerkezetépítés 

baross tér
okoz nehézséget – bár a 6000 m2-es, szi-
getelt szerkezet egy méterrel a talajvízszint 
alatt épül –, hanem az, hogy a Baross tér 
jelentõs gépkocsi- és gyalogosforgalmának 
lebonyolítása mellett valósítják meg. Eddig 
öt különbözõ, ideiglenes forgalomtechnikai 
állapot volt érvényben, a projekt végére ez  
a szám meghaladja majd a 20-at is.

Az utasok és autósok türelmét is próbára 
tevõ beruházás utolsó szakaszához érkezett, 
várhatóan 2014. március végén vehetik bir-
tokba a városlakók, 10 év szünet után a meg-
szépült teret. 



az érdi csatornahálózat, az üröm-ezüsthe-
gyi ivóvíztározó építése, vagy a tiszaroffi 
árvízi tározó, amely a 2010-es árvíz idején 
10-15 centiméterrel tudta csökkenteni az ára-
dó Tisza vízszintjét, így a folyó nem okozott 
nagyobb károkat Szolnok környékén. 

A cégcsoport 11 kõbányája Északkelet- 
Magyarországon, a Dunakanyartól a Zemp-
lénig húzódnak. A tavaly több mint 1 300 
000 tonna zúzottkövet értékesítõ cég a felelõs 
fejlõdést szem elõtt tartva amellett, hogy bon-
tási hulladékok újrahasznosításával is fog-
lalkozik, elkötelezett a környezetvédelem 

la route avance 

interjú soKorai istvánnal, 
a colas Hungária elnök-vezérigazgatójával

mellett. A kõbányák falai gyakran szolgál-
nak menedékül olyan védett fajok számára, 
mint az uhu baglyok. Megóvásuk érdekében 
a költési idõszakban a cég átszervezi a ter-
melést, hogy háborítatlanul fejlõdhessenek  
a fiókák. A bányák okozta tájseb mérséklé-
se érdekében a Colas a Corvinus Egyetem  
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs tanszékével kar- 
öltve állítja helyre a természetes állapotokat. 

A magyarországi elnök-vezérigazgató,  
Sokorai István, kilátásokról, a válságból le-
vont tanulságokról és napi munkájának meg- 
élésérõl mesélt.  

A Colas cégcsoport 1991 óta vesz részt 
Magyarország építõipari beruházásaiban.  
A kezdetek óta kizárólag magyar szakembe-
rek által vezetett holding a hazai úthálózat 
fejlesztésében mára meghatározó szereplõvé 
vált. Az elmúlt évtizedekben a Colas össze-
sen több mint száz kilométernyi gyorsforgal-
mi utat épített Magyarországon, a Csepel- 
szigeten létesült Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep pedig a Velencei-tó vízmennyi-
ségének két és félszeresét tisztítja meg évente.  
A cégcsoport nevéhez még számos olyan 
környezetvédelmi beruházás is fûzõdik, mint 



Az elmúlt években az építõipar különösen megszenvedte a gazdasági vál-
ságot, de a Colas képes volt növekvõ pályára állni. Mi a siker receptje?
Látszólag fordulat bontakozik ki a magyar építõiparban. Bár az ágazat sta-
tisztikai adatai túlzott optimizmusra nem adnak okot, egyre több infrastruktu-
rális beruházás indul az országban, melybõl a Colas magyar cégcsoportja is 
igyekszik kivenni a részét. Bízunk benne, hogy egy hosszan tartó fellendülés 
elsõ jeleit látjuk, melyben azok a cégek lesznek képesek elõnyös helyzetbõl 
indulni, akik az utóbbi évek során hatékonyabbá tették mûködésüket és raci-
onalizálták szervezetüket. A Colas is ezek közé tartozik: 2012-ben 159 mil-
lió eurós árbevételt értünk el, és 1,5 millió euróval javítottuk pénzügyi eredmé-
nyünket 2011-hez képest.

Milyen évet tudhat maga mögött a cégcsoport?
Idén készült el Mezõberényben egy kétnyílású, vasút feletti közúti felüljáró,  
a 86-os fõút három hídja és kilenc csõátereszének építése, valamint a Szamos 
és Kraszna folyók mentén készülõ tározó 13 pilléres vízbeeresztõ mûtárgya 
szintén befejezéshez közelít. Az M0-s kõrgyûrû déli szektorának új pályáit  
az M1-es autópálya és az 51-es út között nyár óta már használhatják az autó-
sok, az M3-as autópálya folytatását Vásárosnamény irányába pedig már asz-
faltozzuk. Nem rég kezdõdött az M85-ös autóút Enese és Csorna közötti sza-
kaszának építése, a nemrég elnyert M4-es autópálya Abony és Fegyvernek 
közötti szakaszának építése pedig jövõre kezdõdik.
Útépítõ leányvállalatunk, a Colas Út a Regionális Operatív Program egyik leg-
sikeresebb résztvevõjeként egyre több helyen környezetbarát helyszíni hideg-
remix technológiával újít fel másod- és harmadrendû utakat országszerte. Vár-
palotán a burkolat felújítási és parkoló építési feladatok mellett megújultak 
a vízi közmûvek és a közvilágítási hálózat is, Vasváron pedig közel 10 km  
nyomvonalat állítottunk helyre a város szennyvízcsatorna-építési munkáit 
követõen. Idén nyertük el az M85-ös autóút Gyõr és Enese közötti szakaszá-
nak építését, illetve az M86-os Szeleste és Hegyfalu közötti szakaszának épí-
tését, de a 86-os fõút Nádasdot elkerülõ szakasza, az 55-ös út és a 31-es út 
felújítása, illetve megépítése is a mi feladatunk lesz 2014-ben. Az útépítési  
feladatok mellett a Colas Út térfelújításokat is végez. Kezük munkáját dicséri 
Békéscsaba megújult fõtere, de a fõvárosi Baross tér felszíni rendezési munkái-
ban is részt vesznek.
A Keleti pályaudvar melletti építkezés jó példája a cégcsoporton belüli  
együttmûködésnek, hiszen mélyépítõ leányvállalatunk, a Colas Alterra fel-
adata a pályaudvarhoz és az épülõ 4-es metró állomásához kapcsolódó  
6000 m2-es aluljáró kialakítása. A Colas Alterra részvételével zajlik a Duna 
Projekt is, amelyben Baja és Kalocsa között, illetve Tolna megyében 50 km 
hosszon erõsítik meg a folyó mentén a töltéseket, melynek fontosságára a 
nyár eleji árvíz is felhívta a figyelmet. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító  
építésében szintén résztvevõ leányvállalatunk idén a telep harmadik tisztítá-
si fokozatának megvalósítását is teljesítette, így a Dunába kerülõ tisztított víz 
maradék nitrogén és foszfor tartalma is jelentõsen lecsökkent. Leányvállalatunk  

a miskolci villamoshálózat felújítását követõen nemrég elnyerte a budapesti 
1-es villamos több mint 13 kilométeres felújítását, ahol nemcsak a sínpálya  
teljes körû felújítására kerül sor, de a megállóhelyi peronok felújítása, valamint 
liftek és mozgólépcsõk beépítése mellett meghosszabbítjuk a villamos vonalát is  
a Rákóczi hídon keresztül a Fehérvári útig.

Mi különbözteti meg a Colas-t versenytársaitól?
A Colas mindig is egyedülállóan nagy hangsúlyt fektetett a technológiai fej-
lesztésekre, melyek fõ célja a gyártás és beépítés során kibocsátott káros anya-
gok csökkentése. Maga a cégnév is erre utal: a Colas a „cold asphalt” sza-
vakból alakult ki. Egy úgynevezett habosított bitumenes technológiával  
az aszfalt gyártás hõfokát, és így az energia-felhasználást is csök-
kenthetjük, de akár meg is tudjuk növelni a beépítési távolságot.  
A habosított kötõanyagok használatával 100-140 °C között 
tartjuk a keverési és beépítési hõmérsékletet, ami a hagyomá-
nyos hõfokokkal összevetve mintegy 20-40°C-os csökkenést tesz lehetõvé, 
így alacsonyabb energia-felhasználás mellett ez az eljárás lényegesen 
környezetkímélõbb. Számos feladatunk mellett azonban mindig kiemelt sze-
rephez kell jusson a biztonság. Francia anyavállalatunk, a Colas SA 2013-
ban indult munkabiztonsági kampánya ugyanúgy szól a segédmunkásokhoz, 
mint a fõmérnökökhöz. A biztonság mindent megelõzõ, alapvetõ tényezõvé 
kell váljon, hogy balesetmentesen tudjuk elvégezni feladatainkat.

Milyen különbséget lát egy épület létrehozása és egy mûtárgy építése között?
Bizonyos értelemben, nincs különbség. Sokan vagyunk a szakmában, akik  
az alkotás szépségéért dolgozunk. Arra gondolok, amikor nap mint nap 
látom azt a mérnöki létesítményt, ami a munkánk nyomán egyre emelkedik 
ki a földbõl. Fantasztikus dolog részt venni egy-egy nagy volumenû létesít-
mény létrehozásában, ezek mérföldkövek az ember életében. Mindegy, hogy 
a Mûvészetek Palotájáról, egy vízbeeresztõ mûtárgyról, vagy egy autópályá-
ról beszélünk. Ha kimegyek egy munkaterületre és látom, ahogy új dolog épül 
ott, ahol eddig nem volt, az lenyûgözõ.

Milyen vízióval vette át a cég vezetését 2010-ben és hogyan értékelné ma 
saját munkáját?
A cégcsoport erõs és meghatározó szereplõként nagyon nehéz évekkel nézett 
szembe 2010-ben, de a folyamatosan szûkülõ építõipari szektorban a Colas 
megmaradt az egyik legjobb cégnek. Fontos volt, hogy megtartsuk, és – ha 
lehet – növeljük presztízsünket, amihez szükség volt egy kiemelkedõ mûködési 
sztenderdre és folyamatoptimalizálásra, illetve el kellett terjesszük az üzleti 
gondolkodást. Úgy kell jó építményeket létrehoznunk, hogy közben megfelelõ 
hozamot érünk el. A jövõben azt szeretném, hogy még erõsebben kötõdjön  
a Colas nevéhez a minõség, a környezetvédelem, az innováció, és tovább-
ra is érvényesüljön a megrendelõkkel szemben képviselt korrekt, kiszámítható, 
partneri hozzáállásunk. 

63



A Colas Technológiai Igazgatósága számá-
ra kiemelt jelentõségû feladat az innováció, 
és a vonatkozó kutatás-fejlesztési feladatok 
elvégzése, részben magyarországi egyete-
mekkel és kutatóintézetekkel megvalósuló 
együttmûködésben, részben pedig közös K+F 
projektek és pályázati tevékenység révén. 
A magyarországi kutatás-fejlesztés másik 
fõ fókusza az az adaptációs munka, amely  
a COLAS anyavállalat párizsi CST Magny 
Központi Laboratóriuma által kifejlesztett, 
nemzetközi és francia gyakorlatban bizonyí-
tott, termékek és innovációk adaptációjára 
irányul.

Suttogó utak
A környezetvédelmi szempontok mellett egy-
szerre kell figyelembe venni az úthasználói és 
a lakossági elvárásokat, így jogos igényként 
merül fel, hogy az új útburkolat mind forga-
lom-biztonsági, mind pedig zajártalmi szem-
pontból kifogástalan legyen. A Rugosoft egy 
vékony rétegû aszfaltbeton, amely kedvezõ 
akusztikai tulajdonságai mellett jó és tartós 
csúszás-ellenállási mutatókkal rendelkezik. 
A Rugosoft speciális hézagrendszere az 50 

km/óra feletti gördülési zajokat a normál asz-
faltokhoz képest sokkal hatékonyabban nyeli  
el, így csökken a környezetre gyakorolt zaj-
ártalom.

Langyos aszfalt
Világszerte egyre többször vetül fel a kér-
dés: hogyan lehet a termelési folyamatok-
ban – így az aszfaltgyártás és bedolgo-
zás során – energiát megtakarítani, hogyan 
lehet csökkenteni a széndioxid-kibocsátást.  
A habosított kötõanyagok használatával 100-
140°C között tartható a keverési és a beépí-
tési hõmérséklet, ami a hagyományos gyár-
tási-beépítési hõfokokkal összevetve mintegy 
20-40°C-os csökkenést tesz lehetõvé, így  
alacsonyabb energia-felhasználás mellett ez 
az eljárás lényegesen környezetkímélõbb.

Újrahasznosított utak
A bontott anyagok újrafelhasználása alapvetõ 
környezeti és gazdasági érdek, különösen, ha 
maga az újrahasznosítás technológiája is kör-
nyezetbarát. Egyre szélesebb körben terjed  
a hideg, keverõtelepen gyártott recycling asz-
falt, amelynek technológiáját Valorcol néven 

nYomunKban az innováciÓ
Svájcban fejlesztette ki a Colas csoport.  
Az ún. lassan törõ bitumen-emulzió hozzá-
adásával készülõ alacsony hõmérsékletû ke- 
verék 80-100%-ban mart aszfalt felhasználá-
sával készül.

Csillogó aszfalt
Ragyogó megoldás a biztonsági vagy turiszti-
kai szempontból kiemelt útszakaszok vizuális 
megkülönböztetésére. A Scintiflex aszfalthoz 
üvegzúzalékot keverünk, amely így csillogva 
veri vissza a közvilágítás, illetve a közlekedõ 
autók fényét, kiemelve egy-egy turisztikai lát-
ványosság, part menti sétány szépségét, 
vagy akár egy forgalmas körforgalom köze-
ledtét. (x)

Colas Hungária Zrt.
1033 Budapest, Kórház u. 6-12. V. em.
Telefon: +36 (1) 883 1000
Fax: +36 (1) 883 1010
E-mail: hungaria@colas.hu
Honlap: www.colas.hu
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Min dolgozik? 

Munkaközi



Remélhetõleg egy hosszú sorozat elsõ részét tartja kezében a tisztelt  
olvasó. A következõ oldalakon Gunther Zsolt és Csillag Katalin vezetõ 
építészek, valamint a 3h építésziroda tervei alapján Angyalföldön épülõ 
K4 irodaház építésének egyetlen pillanatát rögzítettük. Kevés ház, kevés  
jó ház épül manapság idehaza. Úgy gondoltuk, hogy éppen ezért 
értékelõdnek fel azok a pillanatok, amik nem a kész mûrõl tudósítanak, 
hanem az építés folyamatát illusztrálják. Terveink szerint Bujnovszky  
Tamás „munkaközi” fotói kapcsán egy-egy olyan technikai részletet, cso-
mópontot is bemutathatunk, ami a laikusok és a szakmabeliek számára 
egyaránt képes szemléltetni a tervezés, kivitelezés egész folyamatát. 
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Sokszínû és látványos építészeti munkái között olyan impozáns villa, 
étterem és hotelépületek szerepelnek, amelyek különleges téralakítá-
sukkal tartalmat és élményt adnak közvetlen környezetüknek. A fõ pro-
fil mellett azonban közel 10 éve hajók tervezésébe kezdett. Mennyi-
ben jelent nagyobb kihívást ez egy lakóépület tervezéséhez képest?
Úgy gondolom, hogy a különbözõ mûfajokon belüli nehézségi foko-
zatokat nem könnyû meghatározni, hiszen a házakon belül is vannak 
egyszerûbb és összetettebb feladatok, a hajók területét tekintve ez szintén 
érvényes. Az elmúlt évek alatt számos típus kialakításában szerezhettem 
tapasztalatot, mivel lakóhajó, motoros jacht, tengeri teherhajó vagy úszó-
sziget (Orsos Island) egyaránt szerepelt a palettán. 

A Budafok-Háros kishajó-kikötõben lévõ úszómûre kerülõ felépítmény 
inkább egy épület formai eszköztárából meríti az alapkoncepciót? 
Igen, mégis erõs emlékeket ébreszt a hajózás világából. Ennek a kiala-
kítása egyszerûbb, ugyanakkor lényegesen kötöttebb feladatot jelentett  
a többihez képest, hiszen az úszótest maga már létezett, így kimaradt  
az a munkarész, ahol a hajótest formája, hidrodinamikai tulajdonságai,  
esztétikája, a szabványoknak való megfeleltetése hosszú, sziszifuszi 
egyeztetést igényel egy hajómérnöki teammel közösen.

Az úszótest alapterülete egy szabályos téglalap volt, így ez a forma 
determinálódott a tervezés folyamán is?
Igen, viszont a megrendelõ igénye egy olyan különleges megjelenésû 
objektum kialakítása, amely eltér a Dunán létezõ egyéb rendezvényhajók 
formavilágától. Tovább szigorította a körülményeket a megrendelõ faszer-
kezetre vonatkozó javaslata, így ezekbõl kiindulva, néhány vázlat után 
kikötöttünk a ragasztott fatartók elegáns, nagyvonalú ívvel határolt rend-
szerénél. A különleges hatás érdekében a ragasztott fatartó ívének a len-
dületét megtörtük, és olyan elemekkel bõvítettük, amelyek látványosan 
ellenpontozzák a tartó nyugodt és hagyományos formáját. 

min dolgozik?
Farsang BarBara  
rovata

Tartalom és élmény
interjú Csikós Mihály építésszel

Csikós Terv ÉpíTÉsziroda kFT.
Csikós Mihály
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Milyen funkciók kerülnek kialakításra az úszómûben?
Magában a hajótestben vannak a gépészeti berendezések és a külön-
bözõ tartályok, a fõfedélzetre épített szinten pedig egy hajózási kellé-
keket árusító bolt, egy iroda és egy kis jachtklub került. Ez a jachtklub 
fogadni tudja majd a kikötõbe érkezõ hajósokat de lehetõséget nyújt 
majd fürdõzésre (így átöltözésre is) és pihenésre. A felsõ szinten egy 
nagy rendezvényterem található a szükséges kiszolgáló létesítményekkel 
(raktár, WC, ruhatár, stb.) és innen lehet feljutni a felsõ, nyitott fedélzetre, 
ami jó idõben kapcsolódni tud az alsó rendezvényterülethez.
A megbízó gondosan, nagy igyekezettel határolta le a feladatot és kísér-
te végig a tervezés folyamatát, így sokat segített abban, hogy idõben 
ráérezhessek a tervvel kapcsolatos fontos részletekre úgy funkcionálisan, 
mint esztétikailag. Lényeges szempont volt, hogy a már amúgy is létezõ 
parti létesítményhez, ahol jachtkikötõ, étterem, rendezvényterület helyezke-
dik el, szervesen kapcsolódjon hozzá az új jövevény, ugyanakkor komp-
lex módon egészítse ki a magánkikötõ minden eddigi funkcióját.



Idén végeztél a MOME-n, és máris megnyerted az idei Média Építé-
szeti Díjat, A legjobb terv kategóriában. Diplomamunkád a Magyar-
országon leggyakoribb természeti katasztrófát okozó tiszai áradással 
foglalkozik, amely akár gazdasági, természetvédelmi, szociális szem-
pontokat veszünk figyelembe, nem elhanyagolható probléma. Milyen 
szempontok alapján közelítetted meg a védekezés mûszaki feladatait?
Az elmúlt idõk építészeti megoldásaiból (védõmû, víztározók és gátak 
építése) kitûnik, hogy a területen, egy olyan technológiai vívmányokon  
túlmutató módszer kialakítására van szükség, ami sokkal lokálisabb, 
holisztikusabb kooperációt igénylõ beavatkozást igényel. A tiszai árterü-
letek problematikája kiismerhetõ, hiszen a környezet viselkedésére rea-
gáló, abba illeszkedõ, szelíd katalizátor-jellegû koncepcióval, és annak 
építészetével – élettér szervezésével – létrehozhatunk egy kezelhetõ, 
emberléptékû, megismerhetõ folyamatot. Diplomamunkám a gazdasági,  

alkalmazkodás jegyében
interjú varga lívia noémi építésszel

varga lívia noÉMi

természetvédelmi és szociális kutatások alapján az életminõség javulását  
elõidézõ beavatkozások keresését, és azok összefûzését tûzi ki céljául 
úgy, hogy azok minimális eszközökkel, és a helyi lehetõségek maximális 
kihasználásával valósulhassanak meg.
Az alkalmazkodás jegyében igyekeztem a természeti erõknek, idõjárásnak 
legkevésbé ellenszegülõ, inkább azokkal együttdolgozó struktúrát létrehoz-
ni, így a lejtõs partszakasz helyett a vízre települtem, ahol a vízszintemel-
kedés a fix sínhez kikötött modulokat egyre közelebb tolja a településhez, 
majd pedig vissza.
Többek között a magyarországi éves, erõteljes hõingadozás miatt, és  
a jeges áradásokra számítva lett az úszómodul-alaptest anyaga szövet-
szerkezetes-beton. Nem szerettem volna nagy fémhajlító üzemet elhelyezni 
a szárazföldre, mert az röghöz kötötte volna a gyártást, ez viszont a folyó 
mentén bárhol lehet kivitelezhetõ.

Szerkezeti robbantott ábra

Vízszigetelõ ponyva

Fa vázszerkezet

Helyszínen szerelt alapmodul

Funkció szerint kitöltött panelek
Árnyékolás  Belsõ réteg
Hõszigetelés  Külsõ réteg
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Mennyiben befolyásolta a technológia kialakítását a térség hátrányos 
helyzete?    
Kezdetben konkrét helyszíntõl, és gazdasági helyzettõl függetlenül kezd-
tem el tervezni. Olyan épületszerkezeti rendszerben gondolkodtam, ami 
univerzális, azaz kvázi bárhol, bármilyen gazdasági állapotban lévõ tér-
ségben megoldható, és gyorsan elsajátítható. A pontos adatok, pontos 
helyek visszavezettek ehhez a célhoz, és végül tartalommal teltek meg 
a döntések. A tivadari ártérre egyébként azért esett a választásom, mert 
egyrészt a változatos adottságú part kedvezõ feltételeket adott a továb-
bi analizáláshoz, másrészt pedig az elmúlt évtizedekben komoly károkat 
okozott itt is a gátszakadás.

Friss diplomásként milyen munkákon dolgozol mostanában?
A Numbernow stúdióval közösen folytatott építészeti, belsõépítészeti mun-
kákon túl, szintén a szakmához kapcsolódva, a legnagyobb mûvészeti 
egyetemek támogatásával, egy nemzetközi webplatform kiépítésén, illet-
ve egy design alapú mobilapplikáció fejlesztésén dolgozunk már fél éve. 
De természetesen az ártéri projekt prototípusának létrehozása az egyik 
legfontosabb kihívás számomra a következõ évre.
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Tudásra épíTünk

A KÉSZ csoport Magyarország és a kö- 
zép-európai régió egyik meghatározó 
építõipari vállalatcsoportja, fejlesztõje, és 
vagyonkezelõ társasága. Az építõipar,  
az építõelem-gyártás, az ingatlanfejlesztés és 
a kereskedelem, valamint a megújuló ener-
giák, a környezetipar és az innováció terü-
letén is jelentõs gazdasági erõt képvisel.  
Ukrajnában, Romániában, Oroszországban,  
Szerbiában és Fehéroroszországban mû- 
ködnek KÉSZ leányvállalatok, de sikerrel bo- 
nyolítottak le projekteket Lengyelországban, 
Moldovában és Szerbiában is. A kecskeméti  
gyártóbázison acélszerkezetek, építészeti  
lemeztermékek, épületvillamossági kapcso-

lószekrények gyártása folyik, amely ter-
mékek exportja számottevõ. A 2012-ben 
30. születésnapját ünneplõ KÉSZ nem csak  
a mély- és magasépítési projektek, kereskedel-
mi és ipari csarnokrendszerek, technológiai 
szerkezetek, közmûépítés, mûemlék-felújítás, 
középületek, sportlétesítmények és lakóépü-
letek generálkivitelezése kapcsán tette le  
a névjegyét az építõiparban, de az elmúlt 15 
évben a tér-rehabilitációs projektek is meg-
jelentek a cég palettáján. A következõkben 
a KÉSZ térépítési projektjeit mutatjuk be, 
amelyeket a vezérigazgatóval, Szalados  
Lászlóval, a KÉSZ Építõ Zrt. vezérigazgató-
jával közösen tekintettünk át. A beszélgetés 

Összeállította: 
Szépvölgyi 
Viktória
Fotó: 
KÉSZ Építõ Zrt.

során az egyes megbízások érdekességeirõl, 
valamint trendekrõl és a térépítéshez kapcso-
lódó innovatív lehetõségekrõl is mesélt, vala-
mint azt is megtudhattuk, hogy több mint 10 
éve mûvésztelepet mûködtet a cégcsoport 
Kecskeméten. 
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szeged 
Szeged a Tisza és a Maros találkozásánál 
õsidõk óta meg-megújuló település, átkelõhely. 
Bár a történelem viharai Szegedet sem kerül-
ték el, a pusztítást mindig a teremtés követ-
te. Így volt ez az 1879-es nagy árvíz után is, 
amikor az akkori Európa segítségével a sze-
gediek négy év alatt új várost teremtettek.  
Az 1960-as években kezdõdõ, erõszakos, 
mennyiségi szemléletû fejlesztés a város euró-
pai arcát a század végére elhomályosította. 
A revitalizáció 1997-ben, a város szívében 
kezdõdött meg, a fõtér és a Kárász utca átala-
kításával. Utóbbi, Szeged fõutcája: 278 m  
hosszú, térfalait klasszicista, romantikus, ek- 
lektikus és szecessziós épületek alkotják.  
A Klauzál elnevezésû fõtér Magyarország 
legegységesebb historikus tere. Sokáig mél-
tatlanul elhanyagoltan, gépkocsiparkoló-
ként mûködött. Itt áll a Kossuth szobor (Róna 
József, 1902), valamint a régi kút helyén 
egy új Oroszlános kút (Tóbiás Klára, 2000).  
A beruházás részeként további, új szobrok is 
helyet kaptak a történelmi belvárosban.  

Növényzet nem jelent meg korábban a fõ- 
téren, sem a Kárász utcában, a jelenlegi 
közmûhálózat miatt azok ültetése lehetetlen, 

így dézsás növények kerültek a közterekre. 
Az öblösebb Klauzál téren kõzsámolyokra 
állított, terrakotta-cserépbe került ki a növény-
zet. A levéltári kutatás és épületfeltárás ered-
ményeként elkészült új épületfestés össze-
hangolja, illetve kiemeli a különbözõ korok 
építészeti alkotásait, de szinkronban van  
a sétáló utca „natúr vörös” tégla burkolatával 
is. A tégla alkalmazására több ok is mutatko-
zott, egyfelõl Szeged jelképe, a Dóm, illetve 
a Dóm tér is ebbõl épült, de kõbányák híján 
a rómaiak óta a magyar Alföld természetes 
és meghatározó építõanyaga volt. A terra-
kotta edények ezzel harmóniában jelennek 
meg, mediterrán hangulatot tükrözve, hiszen  
Szegedet a napfény városának nevezik.

„Ez akkor, az 1990-es évek végén egy 
környezetébõl kilógó beruházás volt, hiszen 
a szokásoktól eltérõen nem aszfalttal és nem 
betonkockával alakítottuk ki a térburkolatot, 
hanem klinkertéglával, természetes kõ bur-
kolattal. Az eredmény színvonalasságát nem 
csak az országon belül és azon kívül mûködõ 
szakma elismerése, de az Europa Nostra-díj 
is jól mutatja. Büszkék vagyunk erre a projekt-
re. Ide tartozik az is, hogy ez a beruházás 

determinálta Szeged további, jelenleg is folyó 
városfejlesztéseit, ugyanis a késõbb megindí-
tott ütemeknél, amely már nem KÉSZ-es meg-
bízás, szintén a klinker köszön vissza. Ha van 
egy városnak egy Europa Nostra-díjas tere, 
akkor nem lehet, hogy két utcával arrébb 
merõben mást csinálnak… De azért a nehéz-
ségeket is érdemes megemlíteni a dicsõségen  
túl. A legnagyobb fejfájást az okozta, hogy 
nem lehetett lezárni a teret. Folyamatosan élt 
a város. Lakóházak és szûkös utcák veszik 
körül, nem tudtunk elkeríteni 1000–1500 
négyzetmétert, ahol szabadon, korlátozás 
nélkül dolgozhattunk volna.” – mesélte a beru-
házásról Szalados László, vezérigazgató.

A történelmi téregyüttes felújítása ház-
ról házra haladva a közmûvesítés cseré-
jét, az új térburkolatok építését, szobrok, 
kõarchitektúrák elhelyezését és új növényzet 
telepítését is magában foglalta. Az átadás 
2003-ban történt. A felújítás vezetõ építésze 
Novák István DLA volt, a környezetalakítá-
si tervet Török Péter jegyezte. (A szövegben 
szereplõ információk forrása Szeged város  
a felújításhoz kapcsolódóan készített doku-
mentációja.)
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Makó
A Szegedtõl bõ 30 kilométerre, a Maros part-
ján fekvõ Makó az elmúlt években építészeti 
beruházásaival vonta magára a média figyel-
mét. Ezek jelentõs része Makovecz Imréhez 
köthetõ, akinek több épülete is megvalósult 
itt: az egyik legfontosabb közösségi színtér,  

a Hagymaház, majd a gimnázium és tor-
nacsarnoka, a fõtér felújítása, a Kálvin téri 
iskolaépület újjáépítése, az új makói busz-
pályaudvar és egy bölcsõde megtervezé-
se, valamint a Csanád vezér téri közhivatal-
ok háza kialakítása, és a tanuszoda is az õ  
kéznyomát õrzi. A legutóbb, 2012-ben –  
a tervezõ halála után –,a fürdõkomplexum 
épületét adták át, amely az 1956-ban feltárt 
termálforrásra épül. 

Makó fejlesztési programjának élénk sza-
kasza 2009-ben kezdõdött és a mai napig 
tart. A városvezetés a beruházás sorozat-
tal az életminõség, a megtartó erõ, a mun-
kalehetõségek és a turisztikai vonzerõ javí-
tását célozza. A kulcsterület jellemzõen 
Makó központjában található. A KÉSZ Zrt. 
a Makovecz által tervezett fürdõ környezeté-
nek átalakítását, a városközpont rehabilitá-
ciós programját végezte el, a közmûvek és  
a közparkok fejlesztése, illetve a járdák és 
díszburkolatok felújítása, cseréje által. 

„Makón, a szegedi megbízáshoz hason-
lóan klinkertéglával valósítottuk meg a fõtér 
rekonstrukcióját. Ebben az esetben is neves 
szakemberrel dolgoztunk együtt, Makovecz 
Imrével. Az igen elhasznált, 30 évvel ezelõtti 
fõteret revitalizáltuk, amit rendkívül buja, zöld 
parkkal egészítettünk ki, a városiak nagy örö-
mére és megelégedésére. Minden felszínren-
dezési projektünk kapcsán elmondható, hogy 
a feladat nem csupán a burkolatok cseréjébõl 

és egy zöld park létrehozásából áll. Általá-
ban teljes közmû-rekonstrukciót valósítunk 
meg a területen, a nem ismert, a történel-
mi, a szájhagyomány útján ott lévõ és tény-
legesen megtalált közmûvezetékek kiváltásá-
val. Ezt gyakran se az idõbe, se a büdzsébe 
nem lehet betervezni. Rengeteg a meglepe-
tés akkor, amikor 30-40 éves terekhez nyú-
lunk hozzá. Számomra szakmailag, az esz-
tétikumon túl, nagyon fontos és értékes a jó 
tervezõi, megrendelõi és kivitelezõi kap-
csolat, hiszen általában a nem várt prob-
lémák közös megoldása adja a feladat 
jelentõs részét. Ami a terven van, arra fel 
lehet készülni elõre. De nekünk azt is meg 
kell oldanunk, ami nincs a terven! Szerin-
tem ez a különleges ezekben a feladatok-
ban. Szintén a kreativitást érinti, csak más 
oldalról, egy társadalmi felelõsségvállalási 
projektünk, az immáron 13 éve mûködtetett 
kecskeméti mûvésztelepünk. A KÉSZ csoport 
kecskeméti acélszerkezet gyárába ugyan-
is évente szervezünk mûvésztábort, ahová 
olyan alkotók érkeznek a világ minden tájá-
ról, akik acélszobrokat készítenek. Az ered-
ményt kiállítjuk és a mi saját beruházásain-
kon ezeket elõszeretettel elhelyezzük. Sajnos 
arra még nem nyílt lehetõségünk, hogy a tér-
építészeti projektjeink részévé tegyük, de  
a lehetõség adott.” – foglalja össze tapasz-
talatait, és mesél társadalmi felelõsségvál-
lalásról Szalados László.
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pannonhalma
Pannonhalma, a Bencés Fõapátság tövé-
ben épült 3600 lakosú város. 996-ban misz-
sziós bencés szerzetesek telepedtek meg  
a dombtetõn, és a késõbbiekben ez határoz-
ta meg a település fejlõdését. Az országos 
gazdasági változások mellett részleges pro-
filváltásra is sor került: a magas színvona-
lú szõlõtermelés mellett az idegenforgalom 
is meghatározóvá vált. 2000-ben a település 
városi rangot kapott, így kistérségi szerepe is 
megnõtt. „Jelenleg a város nem rendelkezik 
színvonalas városi térrel – központi közterület-
tel –, ahol a lakók és a turisták az ünnepek 
és rendezvények ideje alatt összegyûlhetnek. 
Jelenleg központi térként a Mátyás király 
útról leágazó Váralja elnevezésû rész szol-
gál. A tér töredezett felületû aszfalt, illet-
ve beton pályaszerkezetû. A Pannonhalmi  
Fõapátságba érkezõ turisták közvetlenül  
az apátsági parkolóban állnak meg, így sok 
esetben a várost meg sem tekintik. Az apát-
sági fogadóépület és a városközpont között 
gyalogos sétány nem épült ki a turisták szá-
mára.” – állapította meg Pannonhalma Város  
Önkormányzata azokat a problémákat, ame-
lyeken javítani kívánt. 

Ennek megfelelõen a következõ igényeket 
fogalmazta meg az önkormányzat, a tervezõi 
mûszaki leírásban: „a tervezési feladat egy 
színvonalas városközpont kialakítása, melyet 
díszburkolattal ellátott sétányok kötnek össze  
a Pannonhalmi Bencés Fõapátság fogadó  
épületével, valamint a megvalósított járda 
és sétányburkolatokkal. Személygépkocsi 
és autóbusz parkoló megvalósítása a terve-
zett új szálloda és wellness-központ mögötti  

területen. A tervezés célja, hogy a világ-
örökségi környezet fejlesztésével a település 
is vonzerõt jelentsen az apátságot látogató 
turisták számára.”

Így személygépkocsi és autóbusz parko-
lók valósultak meg a város „alsó területén” 
térkõ burkolattal, járdaburkolat a Mátyás 
Király utcában, a fõtéren pedig egyedi gyár-
tású térkõ. A Váralja sétány – amely a fõteret 
a várhegy aljával köti össze – lépcsõkkel tar-
kított díszburkolatot kapott. Az apátsághoz 
vezetõ, meglévõ lépcsõ újjáépült és létre-
jött egy 338 méter hosszú erdei sétány, mur-
va burkolattal, keményfa cölöp támfalakkal, 
továbbá megvalósultak térvilágítási, csatorná-
zási és kertépítési feladatok.

A kivitelezés során különleges kihívást jelen-
tett a helyenkénti 16%-os hosszesés, továbbá 
hogy a munkaterület 3 km hosszan húzódott, 
jelentõs szintkülönbséggel. Bejárása felért 
egy Tour de France szakasz teljesítésével.  
A munkákat össze kellet hangolni a helyi köz-
lekedést szintén nagymértékben befolyásoló, 
a kivitelezéssel egy idõben folyó apátsági – 
és más önkormányzati – beruházásokkal.

„Pannonhalma, Makó és a Kossuth tér ese-
tében is elmondható, hogy a korábbi állapo-
tokhoz képest nagyobb zöld területet hoztuk 
létre. Minden esetben igaz, hogy a mun-
kánkkal egy idõben, vagy közvetlenül utána  
az utcakép is megváltozik. Bízunk ben-
ne, hogy azáltal, hogy egy teret megszépí-
tünk, az adott tér közvetlen környezete, kör-
nyéke, kapcsolódó részei is fejlõdni fognak. 
Részint azért, mert egy-egy ház- vagy bolt-
tulajdonos érzi a késztetést, hogy ezt megte-

gye, másrészt, mert ehhez újabb pályázati 
lehetõségek, fejlesztések kapcsolódnak. Ott, 
ahol tereket építünk, a helyiek környezetét tesz-
szük jobbá. Az önkormányzati revitalizáció 
további fejlesztéseket generál, így folyamato-
san szépül az ország. Ez fontos.” – foglalja 
össze Szalados László a térépítési projektek 
lényegét.
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Orosháza
„A legenda szerint a pusztán nem volt más 
csak egy terebélyes, élettel dús vadkörtefa, 
amely messzire ellátszott, s mutatta, kiköve-
telte azt, hogy az ideérkezõk valódi otthonra 
is leljenek. De természetesen a valódi otthon 
megteremtéséhez kemény, olykor keserves 
földmûvelõ, állattenyésztõ, iparos munkára 
volt szükség. Talán ez az evangélikus ethosz 
az, amely ahhoz kellett, hogy hamarosan 
a környék egyik jelentõs településévé vál-
jon Orosháza…” – hangzott fel a fõtér ava-
tó ünnepségén a polgármester köszöntõje. 
A 2012–2013 során megvalósított orosházi 
fõtér átalakítás központi eleme az az üvegbõl 
készült, 5 méter magas, színesen világító kör-
tefa, amelynek anyaga a helyi üveggyárból 
származik (tervezõ: Kovács Júlia és Szilágyi 
András üvegmûvészek). 

Maga az új fõtér két karakteres részre oszt-
ható. Az északi térrészen a korábbi fõtér 
terület megújítása és a zöld felületek bõvítése 
zajlott, új burkolatok építésévével, immár 
az akadálymentesítés szempontjának figye-
lembevételével. A déli térrészen egy ehhez 
csatlakozó, új városi tér épült. A geometriai 
középen látható az acél-üveg anyagú, szim-
bolikus térplasztika, az „életfa”, vagy „vad-
körtefa”. A sétányokra felfûzött helyszínek 
(vízparterre, rotondók, központi teresedés) 
különbözõ városi rendezvényeket is szolgál-

nak. A teret összességében közel 250 m hosz-
szú vízparterre keretezi. A csatornaszaka-
szok egyik végén a rotondó, a másikon vízen 
úszó, mészkõ plintoszok jelennek meg, az 
oldalaikat vasbeton-üveg vízköpõk sora pon-
tozza ki. A rotondók fõ sétányait növényka-
puk keretezik. A tér hangulatvilágítását mint-
egy 700 db egyedi lámpa és fényforrás 
biztosítja. A medencékhez lelátó és egye-
di kialakítású vízköpõk tartoznak, valamint  
az üzemeltetéshez szükséges vízgépészeti 
berendezések.

„Orosházán a tervezõ, Török Péter, Ybl-dí-
jas táj- és kertépítész szabad kezet kapott. 
A terület nagy részét egy használaton kívü-
li, szocreál szálloda foglalta el, amit lebontot-
tak. Az értékes fákat áttelepítettük a városba, 
így a tervezõ teljesen üres telket dolgozha-
tott. A helyére egy gyönyörû kertet vará-
zsolt. A szegedi és a makói beruházásokban 
a klinkertégla dominált, ezzel szemben szin-
te mindegyik, most épülõ fejlesztésnél a víz 
architektúra már megjelenik. A vízelvezetési 
módokban is rengeteg újdonság mutatkozik, 
egyrészt egyre esztétikusabbak az elnyelõk 
és vonalfolyókák, másrészt a fugák és fuga-
kitöltések evolúciója is bámulatos. A kockakö-
vek az új fugáknak köszönhetõen a helyükön 
tarthatóak, és ha kell, a vízáteresztõ fugák 
révén, a kövezet alatt mûködik szivárgóként 

a tér. Érdekes tendencia továbbá, hogy nem 
bízzák a tervezõk az idõre a terek kialaku-
lását. Ezt úgy értem, hogy a beültetett fák 
és növények elõiskolázottak. Nem várnak  
a tervezõk 60 évet arra, hogy terebélye-
sedjen a zöld, hanem felnõtt törzsátmérõjû 
növényeket ültetünk el, hatalmas földlab-
dákkal. A mellett, hogy a díszvilágítás is 
egyre hangsúlyosabb része a térprojektek-
nek, még egy területet említenék, ami szen-
zációs mértékben fejlõdik, ez pedig a tér-
figyelés. Ehhez úgymond gyenge áramú 
csatlakozások kialakítása szükséges. Továbbá, 
egy-egy téren ma már igény, hogy hot spotként  
a város hozzáférhetõvé tegye az internetet  
az ott élõk vagy a téren tartózkodók számá-
ra. Különbözõ fokozatú biztonsági rendsze-
reket telepítünk, vagyonvédelemmel látjuk el, 
amit megépítünk, annak érdekében, hogy ne 
keletkezzen lopáskár. A taktilis elemek beépí-
tése is az elmúlt évek újdonsága. Így a látás-
sérült embereket akár kõbe mart, akár fémbõl 
vagy betonból kialakított jelek vezetik át  
a téren.” – foglalja össze az orosházi tér-
építés kapcsán az új tendenciákat Szalados 
László. 



kossuth Lajos tér, parlamenti 
látogatóközpont és mélygarázs
A Kossuth tér rekonstrukciójára és teljes, egy-
séges térépítészeti arculatának megteremtésé-
re elõször nyílik valós lehetõség az Országház 
megépülése és a tér kialakulása óta. Ennek 
megfelelõen, és a projekt jelentõségébõl, vala-
mint léptékébõl adódóan, a fejlesztéssel szem-
ben támasztott elvárások rendkívül sokrétûek. 
A térfelszín átalakulása egyszerre szolgálja 
az állami reprezentációt, a nemzeti összetar-
tozás erõsítését, az épített mûemléki környezet 
örökség védelmét és a térre látogatók méltó 
vendéglátását, miközben a célok között sze-
repel a terület élhetõségének növelése, kiemelt 
minõségû parkfelület létrehozásával. Eddig  
a tér 44 %-ban gépjármû prioritású terület 
volt, ezzel szemben most gyalogos forgalmú 
térré formálódik. 

A tér északi irányba egy reprezentatív parti  
sétányon és parkon keresztül csatlakozik  
a nagykörúthoz, a hídfõhöz, és a hídon 
keresztül a Margit-szigethez. A kialakítás 
koncepciója, hogy a jelenlegi és a tervezett 
új funkciók ne terheljék a környezet vizuális 
képét, ne vonják el a figyelmet a lényegrõl,  
az épített mûemléki, világörökségi kör-
nyezetrõl, és az ebben a környezetben el- 
helyezett Nemzeti Emlékhelyrõl.

Funkciójában a déli térrész az úgyneve-
zett „Demokrácia tere”, Andrássy Gyula lovas 
szobrával és mintegy 3 600 m2 parkosított 
területtel, valamint 4 800 m2 burkolt felülettel 
(vulkanikus eredetû kõzet), míg az északi tér-

részen kap helyet Tisza István szobra, vala-
mint a térrész több mint a fele alatt helyezke-
dik el a Látogató Központ és a mélygarázs. 
A Látogató Központ felett 4 900 m2 bur-
kolt felület, a mélygarázs felett pedig 3000 
m2-nyi parkosított felület épül ki. A mély-
garázst a Balassi Bálint utca felõl és a rak-
part felõl lehet majd megközelíteni. A keleti  
térrészre, az ún. Nemzet Fõterére kerül  
a Nemzeti Lobogó árboca és a víz architek-
túra (e térrész burkolata 2 960 m2 sötétszür-
ke gránit). 

A Duna-part kialakítása az építés során 
drasztikusan megváltozik, a Garibaldi utcá-
nál megszûnik a gépkocsi lehajtó, helyette 
gyalogos rámpa vezet majd a rakpartra, ide 
kerül József Attila szobra. 

„Amikor a Kossuth tér kivitelezését meg-
nyertük, akkor újraértékeltük a felkészültsé-
günket. Ez már egy teljes szervezetet igé-
nyelt, amit erre a feladatra hoztunk létre. 
Persze attól, hogy sikerült a megfelelõ embe-
reket megtalálnunk, mindenben aktívan 
részt veszek, háttérfeladatokat mûködtetek  
az erõforrások rendelkezésre állásához, 
hogy a kollégáim megvalósíthassák a rá- 
juk bízott munkát, miközben gyakran kint 
vagyok az építkezésen, amit alapvetõen fon-
tosnak tartok. Kiemelt jelentõségû számunkra 
a tér revitalizációknál, hogy lehetõleg egye-
di, magyar tervezésû utcabútorokat készít-
tessünk, helyi gyártóval. Ezt most, a Kossuth  

téren is gyakoroljuk. Hazai partnerekkel dol-
gozunk a kõbeszállítás, az utcabútorok, 
az építõanyagok tekintetében. A kivitele-
zési folyamat érdekessége, hogy a Kossuth 
téren második világháborús katonákat talál-
tunk, és bombákat is. Szállóige a kivitelezõk 
között, hogy harcoló német alakulat is lehet 
a föld alatt. Visszatérve a feladat súlyá-
hoz és jelentõségéhez, úgy érzem, hogy  
a Kossuth tér után is van, lesz feladat ezen  
a területen, vannak még kihívások, és remél-
jük, lesznek olyan terek, amelyeket fel kell 
újítani az országban. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a legjobb referenciánk a Kossuth 
tér lesz, amit országosan, de még országon 
kívül is fel tudunk majd mutatni.” – összegzi  
Szalados László az eddigi legnagyobb lép-
tékû tér rehabilitációs megbízás, a Kossuth 
térrel kapcsolatos gondolatait. A rekonstruk-
ció és egységes térépítészeti arculat vezetõ 
tervezõje Tima Zoltán Ybl-díjas építész.

Telek teljes területe:  
72 700 m2

Zöldfelület  
23 619 m2

Vízfelület: 
491 m2

Kõburkolat: 
48 590 m2



Dizájn az egész világ
Slézia József: Kortárs nemzetközi design. Designtrend Kft. 2013

A cím monográfiát sugall, de szó sincs  
a téma szisztematikus feldolgozásáról. A mû- 
vészettörténész szerzõ, aki két és fél évtizede 
a kortárs design ügyének szenteli energiáját, 
a terep feltérképezésére vállalkozott. Így is 
roppant feladatot teljesített. Egyformán tanús-
kodik mind a formatervezés jelentõségérõl, 
mind munkájának különleges érdemérõl az 
az elképesztõen nagy tárgyi anyag, amely-
nek funkcionális, szemléleti és stiláris gazdag-
ságát 665 színes illusztrációt görgetve méltat-
ja. A könyv elsõ fele az elmúlt bõ két évtized 
trendjeivel foglalkozik. A hazai szakmai  
közvélemény elõtt is ismert rendezvények  
– a milánói bútorszalon vagy a frankfurti  
Heimtextil – mellett így kerül bemutatásra  
a Milwaukee Museum kiállítása az ezred-

könyv, kiállítás

Homo luDens
Építõ játékok 2. Kézikönyv pedagógusoknak, Magyar Építész Kamara, 2013

Az elmúlt évtizedben egyre több építészetpe-
dagógiai mûhely alakult itthon, mindegyikük 
azzal a közös és igen nemes céllal, hogy  
a gyerekeket, óvodástól a kamaszkorig, 
bevezesse az építészet világába. Az építé-
szettel való foglalkozás, játék persze nem 
öncélúság, közvetve az épített világ felfe-
dezését is szolgálja. Az Építõ játékok füzet 
második része érdekes módszereket és 
közérthetõ foglakozás-leírásokat tartalmaz, 

építészet felé
Határterek, Vasarely Múzeum (Budapest), 
2013. október 16. – 2014. január 10.

A konstruktív-konkrét képzõmûvészet és építé-
szet egymásra hatását szemlélteti, boncolgat-
ja a Nyílt Struktúrák Mûvészeti Egyesület  
(OSAS) 21. nemzetközi kiállítása, olyan 
neves mûvészek munkáiból válogatva, mint 
más mellett Tony Cragg, Ian Tyson, Haász 
István, Gáyor Tibor, Katja Kollowa, Megyik 
János, vagy éppen Rajk László. A Határterek  
címû válogatott tárlat kurátora, Maurer Dóra, 
képzõmûvész, több mint harminc éve kutatja, 
vizsgája milyen utódokat szül tér és sík  
házassága, hogy hová jutottak azok a mû- 
vészek, akik ezen az intermediális területen 
alkotnak.

MSz
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fordulós európai designról, az Ipari 
Formatervezõk Amerikai Társaságának pályá-
zata a 21. század legnagyobb hatást kivál-
tó termékeirõl. Ezt neves szakemberek néze-
teinek ismertetése követi az új irányzatokról 
(ökotudatos, szociális, multikulturális, egyete-
mes, emocionális, intellektuális stb. design). 
A könyv második része huszonnégy alkotó, 
illetve team pályájáról ad képet. Az össze-
állításban jól érzékelhetõ az északi (angol, 
dán, holland, német, norvég, svéd) tervezõk 
szerzõ által vallott jelentõsége a korábbi 
olasz dominancia ellenében.

4/5        
Vadas József

homo ludens habitusú szerzõi, egyúttal e 
szakterület legjobb szakemberei. Számomra 
mindezekért fájó, hogy mindössze 600 pél-
dányt nyomtattak az XV. kerületi önkormány-
zat támogatásával létrejött füzetbõl, vagyis 
bizonyára jóval kevesebb pedagógushoz jut 
el, mint kellene. 

4/5        
MSz
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Hogy lesz-e folytatása Gera Noémi és 
Lenzsér-Mezei Kata nagyszerû alkotói 
együttmûködésének, melynek eredményeit  
a Design Héten tekinthette meg a nagy.
érdemû, ma még nem tudjuk. Mindenesetre 
a Beton és árnyék – ékszerek, objektek címmel 
a Fian Konceptben látott közös kiállításuk 
(2013.09.28. – 10.05.) után mindenképpen 

Tér-ékszerek

Mint hírlik, Sofita már Londonban várja  
a hóesést. Tari Zsófi, a Sofita brand megal-
kotója, egykori MOME-s hallgató, ugyanis 
2010-es diplomaosztója után rögvest Lon-
donba helyezte át székhelyét, ahol animáci-
ós grafikusként, designerként tevékenykedik. 
Jól ismert karakterei 2014-tõl, egy francia-
angol-magyar kooprodukcióban megszületõ 
mini-musicalben kelnek életre, ám addig is 
élvezhetjük ezeket a bájos mesebeli karak-
tereket, amelyek a Herendi gyárral közös 
projektben, kézzel festett, 2,5 cm-es porce-
lánfiguraként kerültek piacra most, decem-
berben.  

www.octogon.hu

és akkor sofiTa

kijelenthetjük, várjuk a folytatást. Ugyanis  
az ott látott betonból – s a különleges 
igénnyel megvilágítot t instal lálásnak 
köszönhetõen – „árnyékból”, finom textú-
rákkal létrehozott munkák, az itthon ritkán 
látható téri ékszer mûfaj legizgalmasabb 
alkotásai. 

www.octogon.hu

face To Bkk

A 7. Graphifest tervezõgrafikai fesztivál  
(Design Terminál, 2013. november 19-28.) 
keretében kihirdették a BKK és a Design  
Terminál metróra, HÉV-re és a dunai hajójárat-
okra kiírt embléma-pályázatának gyõztesét. 
A pályázatra meghívott öt grafikus, illetve 
grafikai stúdió terveibõl a zsûri Nagy Dániel  
és Orbán Péter (Hidden Characters) közös 
sorozatát választotta ki.

www.octogon.hu
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PalmeTTa 
BudaPesT

Új, budapesti üzletet nyitott a negyed-
százados szentendrei Palmetta Design és 
Textilmûvészeti Galéria. A Regõs Anna 
(Ferenczy Noémi-díjas textilmûvész) és Regõs 
István (Munkácsy-díjas festõmûvész) alapí-
totta galériában a hazai designerek egyedi 
és kisszériás munkái éppen úgy helyet kap-
nak, megvásárolhatók, mint a legnevesebb 
európai cégek tárgyai. A budapesti Palmetta, 
miként szentendrei párja, rendszeres kiállítá-
sokkal kíván bemutatkozási lehetõséget nyúj-
tani, különösen a textilmûvészet és a design 
területén alkotók számára. Nyitókiállításukon 
az alapító házaspár munkáit tekinthetjük 
meg, egészen december 31-ig. 

www.octogon.hu

A tradicionális dél-amerikai (egyes források 
szerint Maja) függõágyak konstrukcióját 
idézi a híres fém-mûrattan Acapulco szék, 
amely 1953-as felbukkanása és gyors elter-
jedése óta (és mert persze roppant kényel-
mes és kecses) mára ikonikus lakberende-
zési tárggyá nemesült. Szerzõje ismeretlen,  
a legenda szerint afféle DIY-darab, mert-
hogy állítólag egy Mexikóba érkezett fran-
cia turista készítette el az elsõ példányt. 
Hogy hol az igazság, talán soha nem de-
rül ki, mindenesetre talán a sznob-hatásra 
építve dönthetett úgy az eVolo, hogy mind-
össze 150 darabot gyártott le újra belõle 
az idei kerek évfordulóra.

www.octogon.hu

Porcelánsiker
acaPulco 

60 leTT! Október elején rendezték meg El Vendrellben 
(Katalónia), fennállása óta hetedszerre a 
Biennal de Ceramica-t. Nagy öröm számunk-
ra, hogy e rangos nemzetközi mûvészeti 
esemény fõdíját Babos Pálma kapta meg, 
„Az emlékek a jövõbõl” címû sorozatának 
„Collapse” címû alkotásáért. A folytonos 

mozgás, alakulás, épülés és omlás állapotait 
rögzítõ porcelántornyok  alkotójuk szavaival: 
„megidézik a 21. század városait a bennük 
élõk viszonyaival, a szingli és páros kapcso-
lataikkal”. A sikerhez szívbõl gratulálunk!  

www.octogon.hu



88

Michele De Lucchival Szentpéteri Márton 

beszélgetett a Moholy-Nagy M vészeti Egyetemen

A designtörténet leghíresebb szakálla 

Michele De lucchi igazi élõ klasszikus. ettore sottsass-szal együtt alapította a MeMphist, Dolgozott  

a világDesign szinte MinDen száMottevõ cége száMára, élükön az olivettivel. toloMeo láMpája a világ egyik 

legsikeresebb forMatervezett tárgya. a Milánói la triennáléban peDig az õ baMbuszhíDján léphetünk be a világ egyik  

legfontosabb DesignMúzeuMába. De lucchi a politecnico Di Milano renDes professzora, a Moholy-nagy  

Mûvészeti egyeteMen az iDei Design hét keretében aDott elõ. 
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Gondolom, nem elõször hallja a kérdést, amit most felteszek 
önnek. Mit gondol a Made in Italy mítoszáról? Ön hisz benne?
Hazafiként nyilván azt kell mondanom, kifejezetten foglalkoztat  
a kérdés. Valójában azonban, ha úgy érzem, meg kell védenem  
valamit, máris tudom, hogy vesztésre állok. Márpedig a patriotizmus 
mindig valamiféle védekezés. A kulturális, avagy szellemi tevékenységek-
ben viszont sohasem az a lényeg, hogy megvédjünk valamit, hanem sok-
kal inkább az a kérdés, mit ajánlunk, mit javasolunk. Csak akkor tudod 
megnyugtatni a hallgatóságod, csak akkor tudsz jó tervvel elõállni, ha vala-
mi új nyûgöz le téged, valami új tart hatalmában. Mindig olyasmit kell tervez-
ned, ami valami más, mint a megszokott, de ugyanakkor értelemmel teli és 
megnyerõ, ami éppen ezért sikeres lesz és amit majd valaki birtokolni fog.

Nos tehát, ön nem gondolja úgy, hogy az olasz design sajátos karakter-
rel, urambocsá’, egyedi ízzel bír?
Nem. Egyáltalán nem gondolom így a dolgot, hiszen számtalan olasz 
designtermék külföldi tervezõk munkájának gyümölcse. Philippe Starck, Jasper 
Morrison, vagy épp Konstantin Grcic mind nagyszerû, csodálatos tervezõk, 
ám egyikük sem olasz. Ugyanakkor kétségtelen, hogy Itália egészen különle-
ges helye a világnak sok évszázados történelmével, a virágzó mûvészeteivel 
– gondoljon csak a reneszánszra! Másfelõl az olasz életstílus is egyedülálló 
verõfényes napsütésével, a fantasztikus ételekkel, a megbabonázó szépségû 
tájakkal, a tengerrel s hívogató strandjaival, és tiszteletre méltó hegyeivel  
a Dolomitoktól az Appenninekig. Mi, olaszok, páratlanul szerencsések 
vagyunk, s ugyanakkor oly buták, hogy nem ismerjük fel kellõképp ezeket  
az áldásokat!

Ezen áldások miatt is hívják az ön országát „szép országnak” (bel 
paese), nemde?
Bel paese, igen, a szép ország! Nos, én meglehetõsen haragos vagyok  
honfitársaimra amiatt, mennyire nincsenek tudatában országuk szépségének.

A családi vállalkozásoknak, a néhai bottegák utódainak azért bizony 
mégis csak komoly szerepe van az olasz design nemzetközi sikerében, 
igaz?
Hogyne. Ezek a kis- és középvállalkozások, illetve cégek voltak annyira  
intelligensek, hogy magukhoz vonzzák a legjelesebb honi s nemzetközi 
tervezõket, s így válhattak világhírûvé és igazán jövedelmezõvé!

Tolomeo, 1987 (Artemide)





Fotó: Mohai Balázs
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Ha már szóba kerültek ezek a kis cégek, mit gondol a lokális értékek 
képviseletérõl a globalizálódó világban?
Ez nagyon fontos kérdés, jó, hogy feltette. Csak akkor érvényesülhetünk  
globális értelemben, ha érzékenyek vagyunk a lokális kezdeményezésekre,  
gondolkodásra és hagyományokra, ha saját helyi identitásunkat, helyi 
nézõpontunkat ajánljuk fel a világnak. Az igazi globalizáció a sokféle  
helyi nézõpontok izgalmas összjátéka.

Ha szabad megkérdenem, mit gondol Riccardo Dalisirõl, s az õ híres, 
az Alessi számára készült nápolyi kávéfõzõjérõl, a nápolyi design opera 
buffájának fõszereplõjérõl?
Riccardo fantasztikus ember, lenyûgözõ poéta, kitûnõ designer és remek épí-
tész! S nem csak az Aranykörzõt nyert Caffettiera napoletanára gondolok 
most, melynek kutatása a megszokott üzleti gyakorlattól eltérõen valóban rend-
kívül hosszúra nyúlt és szinte minden összefüggésében szubvertálta a bevett 
termékfejlesztési gyakorlatokat; hanem a nápolyi sikátorok utcagyerekeivel 
megvalósított munkáira is, amelyek figyelemre méltó korai példái voltak  
a ma oly sokszor hangoztatott szociálisan érzékeny mûvészeti aktivizmusnak. 
Nagyon szeretem a nápolyi Rua Catalana „utcai egyetemét” – ahogy sokan 
nevezik Dalisi világát tevékenysége városi epicentruma miatt –, mert Riccardo 
igazán érti, hogy a jó designer elsõ sorban nem magának tervez, hanem 
másoknak, másokért és másokkal. Riccardo tudja, hogy az az igazi, jó érte-
lemben vett siker, amikor valami olyasmit találsz ki, ami szinte mindenkihez 
kötõdhet, mindenkinek mond valamit.

Dalisi munkájában az õszinte szociális érzékenység jegyében kitüntetett 
szerep jut a nápolyi kézmûves mûhelyek hagyományainak. A Caffettiera 
napoletana kutatásai során is több végveszélybe került Rua Catalanai 
mûhely mesteremberével dolgozott együtt, hosszú éveken át így munkát  
és megélhetést nyújtva nekik. Ön is említette elõadásában, mennyire  
fontos az ön számára a mesterségbeli tudás.
A kézmûves mesterségbeli tudás rendkívül fontos ma is, az ipar számára is. 

Úgy vélem, az iparnak sokkal többet kellene befektetnie ezen a területen, 
hiszen az anyagokat és megmunkálásukat alaposan ismerõ mesteremberek  
az ipari kutatásoktól jellegzetesen megkülönböztethetõ kísérletezõ munkája 
nélkülözhetetlen az igazi és emberarcú innovációhoz. Ahogy a világ halad 
elõre, egyre több géppel készült termék jön létre. Ezzel nincs is semmi baj, 
hiszen csupa olyan termékrõl van szó, amelyet másképp nem tudnánk ilyen 
magas színvonalon és ilyen nagy számban gyártani. Ám e tárgyakból  

Logico, 2001 (Artemide)

Benedetto, 2007-2013 (Produzione Privata)
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hiányzik az emberi érintés, márpedig ez alapvetõ ahhoz, hogy kényelmesen 
és biztonságban érezhessünk magunkat ebben a világban, tervezett környe-
zetünk aktív és boldog részeseiként. 

Mit javasolna egy olyan országnak, ahol az iparmûvészetnek, a dekoratív 
mûvészeteknek és a kézmûves kultúrának, csakúgy mint a modern design-
nak ragyogó hagyományai vannak, ám ugyanakkor ennek az országnak 
immár nemigen van érdemi ipara?
Kis lépésekkel kell kezdeni. Nem olyan rossz kicsinek lenni. Minden 
nagyszerû  dolog így kezdõdött, gondoljon csak Steve Jobs garázscégére. 
Ha a kicsi kicsit nagyobb lesz, remek! Ha még nagyobb, az is nagyszerû! 
Ám ha túl naggyá válik valami, nos, ez nem mindig olyan csodálatos. A mes-
terségbeli tudás és az ipar kapcsolata azonban már a legkisebb léptékben  
is csodákra képes.

Elõadásában említette, hogy pályája bizonyos korszakaiban egyszerûen 
nem tudott úgy egyetlen tárgyat sem megtervezni, hogy elõbb egy történe-
tet ki ne eszelt volna hozzá. Nos, mindez óhatatlanul is elõhívja a narratív 
design ma ugyancsak nagyon divatos témáját.
Nézze, amennyire meg tudom határozni a kérdést, azt mondanám, egy ter-
mék sohasem csak a használati értelemben vett funkcióját jelenti. A funkció 
ma már nem elég. Ma már a legritkább esetben ez a döntõ. Egyre fontosab-
bak a történetek, amelyek a termékek mögött állanak, illetve a termékekben 
testesülnek meg. Gondoljon csak az Alessire, az õ vállalkozásuk végtelenül 
egyszerû, banális tárgyakat termel, ám mindegyik banális tárgyhoz hozzáren-
del egy apró kis történetet. Ez az õ titkuk.

Jó egy éve Dieter Rams itt járt egyetemünkön (l. lapunk 2012. decemberi 
számában a vele készült interjút).
No, õ biztosan nem értene velem egyet a fentebbiekben!

Igen, éppen ezért is kérdezem, mit gondol arról, hogy Rams szerint Ettore 
Sottsass egyáltalán nem gondolta komolyan azokat a gegjeit, amelyek 
aztán a posztmodern design meghatározó, kultikus darabjaivá váltak.
Ettore valóban nem állhatta a posztmodernizmust amennyiben az a múltba 
való visszatérést, a múlt kiszínezését jelentette. Ettore ugyanis sohasem fordult 
a múlt felé nosztalgikusan, sohasem alkalmazott klasszicizáló elemeket és ará-
nyokat. Való igaz, hogy sok színnel és formával dolgozott, de sohasem idéz-
te meg a posztmodernre oly jellemzõ eklektikus formában a reneszánsz, vagy 
a barokk alkotásait. Ezért valóban mérhetetlenül frusztrálta, amikor Charles 
Jencks, vagy Michael Graves és a többi nagy posztmodern designer társasá-
gában emlegették õt. Ettore nagyon érzékeny volt az alkotói függetlenségére. 
Így tehát amikor minderrõl beszélt Ramsnak, nyilván a maga alkotói eredetisé-
gét védhette a posztmodern historizáló tendenciáival szemben. Ettore számá-
ra a jó design az egyszerû  dolgok gazdagítását jelentette színekkel, formák-
kal, fura részletkialakításokkal és mindennemû  dekorációval. A tervezésben 
sohasem érdekelte az esszencialitás, sohasem vett el, õ mindig hozzáadott 
annak érdekében, hogy az egyszerû  termékek minél gazdagabbá váljanak 
létükben.

Elõadásában említette, hogy a szakálla volt az elsõ terve. Mindaz, amit 
elmondott errõl végtelenül könnyûvé teszi az oktató dolgát, amikor Klaus 
Krippendorff termékszemantikájának alapjait kell megtanítania, miszerint 
a design jelek segítségével történõ értelemadás.
Ez jó! Ami engem illet, a szakállam segített abban, hogy megkülönböztesse-
nek az ikertestvéremtõl. Márpedig a designerek munkájának lényege kétségte-
lenül a különbségek, a megkülönböztetõ jegyek megalkotása. A tervezõknek 
mindig erõs identitást nyújtó, sohasem látott újat kell alkotniuk, olyasmit, ami-
nek azonban világosan érthetõ a létjogosultsága.

Kristall, 1981 (Memphis)

Rencontre sorozat, 2011 (Baccarat)
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Egy AbádszAlókon tEtt látogAtás után tArthAtAtlAnná válik A butikhotEl mûfAját kizárólAg Az 

urbánus közEghEz, nAgyvárosi szituációkhoz kötni. PontosAbbAn fogAlmAzvA Az történt, hogy 

A butikhotEl mûfAj AnnyirA gAzdAg táPtAlAjává vált A bElsõéPítészEti krEAtivitásnAk, hogy Addigi 

stiláris kErEtEit lEvEtvE vándorútrA indult.

Bels  utakon
a nyolcszobás Butikrooms abádszalókon

Szöveg: 
Martinkó 
József
Építész: 
Singer Ádám
Fotó: 
Batár Zsolt

Sokféle az utazás, de ezt nem ragoznám... 
Elég hozzá annyi, hogy kétféle az utazó:  
az egyik út közben önmagát keresi, a másik 
élményeket. Mivégre is keresünk élményeket, 

Cor-ten acél-alakzat „keményíti ki” az átépített ház külsõ megjelenését

Pillantás a reggelizõ terébe

honnan ered ez a vágy? Egyszerû: a hétközna-
pi környezetünket kis idõre odahagyva, olyan 
szituációba akarunk jutni, ami nem pontosan 
mi vagyunk, de amilyenek akár lehetnénk is. 

Ennek az élményillúziónak a megteremtése  
a butikmûfaj célja, tervezési programja.

Ebbõl a perspektívából elemezhetõ a Tisza-
tavi régió valószínûleg legkreatívabb szállás-
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Meleg tónusok dominálnak az úgynevezett „tûz szobában”

Megfagyott nádas a „jég-szobában”

helye Abádszalókon. Singer Ádám építész és 
a megvalósításban oroszlánrészt vállaló Dian 
Tamás egy kilencvenes években épült családi 
nyaralót, panziót vett alapul. Ennek az átépí-
tésére kérték fel õket, illetve egy olyan bõvített 
program megvalósítására, ami úszó stéggel, 
bárral, medencével, szörf és jet-ski kiszolgáló-
hellyel gazdagítja a hotel szolgáltatási körét, 
vagyis bármilyen felmerülõ igényt ki tud elé-
gíteni. Külsõ megjelenésében a tervezõk  
az elõírások szellemében és az adottságok-
kal élve láttak munkához. Az eredetileg ma- 
gas tetõs ház kontúrját átírva, kikeményítve 
és modernizálva rajzolták meg a most látha-
tó jellegzetes Cor-ten acél idomot, ami az új 
karakterisztika alapeleme.

A sûrû, élményorientált tervezési alapfilo-
zófia legkézzelfoghatóbb alakzatai mégis  
a szobákban láthatók. Mi is a Tisza-tó, milyen  
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is a Tisza-tavi nyaralás? – tehették fel a kér-
dést az alkotók akkor, amikor a hat szobá-
nak megfelelõ egyéni karaktereket kerestek. 
(Tábor)tûz, jég, csónak-nádas, erdõ-fa, mada-
rak. Ezek azok a jellegzetes táji elemek, ame-
lyek átirata a szobák belsõépítészetét és 
narratíváját meghatározzák. Tárgyi asszoci-
ációk, jellegzetes tárgyak átértelmezései ren-
dezik be a lakótereket. Ladikba konstruált 
kád, rönkökbõl szerkesztett ülõbútor, bogrács-
mosdó és megannyi tervezõi ötlet teremti meg 
azt az összhatást, ami a zavartalan és tartal-
mas pihenés élményét a legmagasabb szint-
re emeli.      

Építész tervezõ:   
Singer Ádám vezetõ tervezõ – 
Singer Design Stúdió
Munkatárs:  
Hajas Viola, Krupp Márton 
Kreatív megvalósítás, lebonyolítás:  
Dian Tamás – Dian Stúdió Kft.
Tervezés:   
2012
Építés:   
2013
Hasznos alapterület:  
260 m2 

Nagyszerû geg a ladikba konstruált kád

Madártoll lenyomatok a „madár-szoba” falán
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Az „erdõ-szoba” mennyezetére ragasztott parketta kivitelezése embertpróbáló feladat lehetett

Bogrács a fürdõszobapultban



Rejtett adottságok
avagy mi történhet egy panellakással? 
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Rögzült képünk van Róla. nem túl esztétikus kompozíció, ósdi Részletekkel. csap viktoR teRvezõ 

viszont másképp vélekedik a panel lesajnált mûfajáRól. élhetõ, szeRethetõ, modeRn belsõépítészeti 

választ adott egy hagyományosnak mondható budai panellakás átteRvezésekoR felmeRült 

kéRdésekRe.

Szöveg: 
Molnár Szilvia
Belsõépítészet:  
Csap Viktor 
Tervezõ asszisztens: 
Mészáros  
András
Fotó: 
Barbay Csaba 
– Flashback-
Photo

Források alapján elsõsorban az 1970-75-
ös bébi-bumm következtében jelentek meg 
a nagypaneles, a korábbi téglakitöltéses-be-
tonvázasokhoz képest szerkezetileg moder-
nebbnek számító, 8-10 emeletes panel- 
lakótömbök. Velük a nagylakótelepek. És  
a lakhatás örömével együtt költözött a gond 
is, nem csupán a kiviteli hiátusok formájá-
ban. Ugyan a szovjet házgyári technoló-
gia mellé érkezett jobbnak gondolt nyugati 
típusú is (Larsen-Nielsen/ pld. a Füredi utcai 
lakótelep), a paksi „tulipánosok” színt hoz-
tak a homlokzati szürke helyébe, de óvatos, 
követõk nélküli szárnypróbálgatások voltak 

csupán. Egészében véve a mûfaj megítélé-
sén mindez nem változtatott, a közvélekedés 
szerint: a panel, minõség tekintetében szi-
tokszó, lakhatási szempontból pedig zsák-
utca. Energetikailag kétségtelenül javítottak  
a romló helyzeten a 2000-es évek tömbfelújí-
tásai, felkerültek a színes-mintás hõszigetelt 
homlokzatok (mostantól végre mindenki biz-
tonsággal hazatalál), de a renoválás a teljes 
lakóközösségnek áldás, az egyes lakások 
egyformaságán mit sem változtatott. 

Panelban lakni: állandóság, szûkösség. 
Sokkal hamarabb ismered ki magad a sötét-
ben, mint mondjuk egy belvárosi lakás-

ban, és legyen akár háromszobás lakásod, 
a belsõtéri kötöttségek, nyílásméretek, bel-
magasság, erõsen fragmentált térszerkezet 
miatt sokszor nem négyzetméterben, hanem 
inkább lépésekben számolsz. A közelmúlt-
ban egy középfokú mûvészeti iskolában, 
ahol lakberendezõket is képeznek, megkér-
deztem: panellakás-átalakítás szerepelt-e 
valaha a tervezési feladatok között? Nem. 
Mert nem lenne rá kereslet (ilyen megbízó 
nincs) és nincs benne kellõ lehetõség (már-
mint kreatív). 

Úgy tûnik Csap Viktor számára –, akinek 
bevallom, elsõsorban éttermi belsõépítészeti 

Letisztult belsõépítészet és berendezés mellé artisztikum: a lakás falain Földes Dóra, Kecskés András, Bakos Bence, Pete Bema képei
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munkáit ismertem – van kihívás a panella-
kás-átalakításban. Hiszen immár másod-
szorra kapott megbízást ebben a mûfajban: 
2009-ben egy 70 négyzetméteres panel-
lakást korszerûsített, s idén augusztusban, 
nagyjából kilenc hónap tervezés-kivitele-
zés után újabbat, ezúttal egy óbudai 10 
emeletesben található, 50 négyzetméter 
lakóterületû otthont alakított át. „Ne legyen 
panel”- hangzott a sommás megbízói kérés. 
A tervezõ pedig, ahol a homlokzati nyílás-
kiosztás megengedte (erkély) tágas tolóajtót 
alkalmazott, a belsõ, megdolgozható falakat 
pedig szükség és lehetõség szerint áttörte, 

hol egyértelmûen tereket nyitva egybe, hol 
pedig üvegfallal határolva, mégis összekap-
csolva a más és más funkciójú helyiségeket. 
Meglepõen tágas belvilág jött létre, a homo-
gén jellegû hatás eléréséhez a falak jelentõs 
részét fehérre festették, a padló burkolásá-
hoz világos színû, nagyméretû lapokat hasz-
náltak, a hálóba csontszínû padlószõnyeg 
került, a tárolást beépített bútorokkal oldot-
ták meg. Ellenpontozandó, a konyhai és 
a fürdõszobai tárolók frontjait – helyen-
ként a bútortest-keretezést, vagy például  
a WC-monoblokk hátlap mögötti falfelületet 
teljes magasságban – meleg tónusú, fahatású 

bútorlappal fedték. A létrejött egészre tekint-
ve nem elhanyagolható mozzanat, hogy  
a tervezõ a bútorozáskor teljesen az alapok-
ról indulhatott: újonnan vásárolt mobíliákkal, 
kiegészítõkkel rendezte be a lakást. Vagyis 
a belsõépítészet és a bútorzat együtt, egy 
pontosan megkomponált, autonóm enteriõrt 
eredményezett. Szellemes, játékos, egyszer-
smind látványos és jelzésértékû a nappali-
étkezõ betonig visszakapart mennyezete és 
falszakasza: „látszóvá tett” betonfal, a panel 
attribútuma. Szép felületével mintegy feltárja, 
reprezentálja a panel mûfajában rejlõ rejtett 
lehetõségeket.   

Kilenc hónap telt el a tervezés és az átadás között. Tekintve, hogy a panel-lakótömb, mint egy „lakógép”, egységes gépészettel épült, sok volt a meglepetés, sok a várakozás (pld. radiátorcseréhez 
a fûtésszezon vége) a kivitelezés alatt 







69

designlokátor
Kaplár F. Krisztina

KaKastánc 

stereo, 
rio, 
piccolo

stereo chef étterem és klub

Találó névválasztás egy kettõs funkciójú 
vendéglátóhelynek, amely az este beálltá-
val éttermi mivoltából, szerdától szombatig, 
zenés klubbá alakul. A logóban rejlõ kakast 
látatlanban kevésbé értjük, de ahogy közelí-
tünk a Kolosy tér felõl összeáll a kép. Vintage 
hangulatot vetít elõre a New York-i Grand 
Central pályaudvart idézõ hatalmas óra  
a fedett terasszá alakított utcafronton. Vidéki 
idõutazást sejtünk.

Az Újvilágba csöppenünk, annak is egy, 
még a country bûvkörébe tartozó rurális sar-
kába. Kettõs profilját a belsõ design követke-
zetesen leköveti. Az éttermi szál az amerikai 
vidéki életérzés esszenciája. A kiegészítõkön 
a földmûvelés és állattartás szimbólumai és 
eszközei is visszaköszönnek. A hagyomá-
nyos asztalok mellett az amerikai dinnerek 
bokszait is megtaláljuk lekerekített formában, 
a hozzájuk tartozó lámpák szállodai szivar-
szobák emlékeit hívják elõ. A látványkonyha 
és a bár uralja a tér hátsó részét. Itt a ven-
dégtérhez képest visszafogottabb a szín- 
és anyaghasználat is, a kompromisszumot 
nem tûrõ funkcionalitás maximális igényével.  
A zenei klub lelke a dj-pult, amelyhez a nagy-
világi felütést a prémium pezsgõmárka dobo-
zaiból történt kialakítása adja. Bara Ákostól 

jelen összeállításunkban három új helyet 
mutatunk be, ami közös bennük: a helyszín, 
a tervezõ és a fotográfus. Vagyis, tartva  
a sorrendet: Buda, Bara Ákos és Batár Zsolt.

Ennyi a közös vonás: nagyon eltérõ karak-
terû helyekrõl van szó, hiszen Bara Ákos so- 
sem ismétli önmagát, minden tervezése mar-
kánsan egyedi. Ám a képeket nézve mégis 
minden összeér: a holisztikus hozzáállás és 
a víziók legapróbb részletekig, egy kézben 
tartott kidolgozása összetéveszthetlen véd-
jegyévé váltak.

Hiperrealista festménynek tûnõ vidéki zsánerkép

Természetes színek, puha fények, kerek formák keltette informális hangulat
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a Folyón túl, a déli FélteKén

Trópusi pálmafák és bambuszok, vízpart, 
tágas és színes terek, bársonyosan csilllogó 
fények. A fõváros közepérõl katapultálhat-
juk magunkat távoli vidékek fiesztáira, hisz 
a Kopaszi-öböl délnyugati csücskében  fen-
ségesen elterülõ Rio 2-tõl rögtön felpezsdül  
az ember kelet-európai vére.

Adva volt a duna érintetlen partvonala 
és a környék ipari épületei között egy két-
szintes yachtklub és csónakház. Ebbe a kör-
nyezetbe álmodták bele a megrendelõk és  
a designer a tengerparti városok szórakozó-
helyeit idézõ életérzést. A folyópartra közvet-

rio 2 a Kopaszi-öbölben

megszokhattuk és el is várjuk a minden rész-
letre kiterjedõ megkomponáltságot. Nem csa-
lódunk: minden grafika, világítás és a legap-
róbb kiegészítõk, és persze maga az éttermi 
kínálat is hozzátesznek az egészhez. Soka-
dik munkáját megismerve mindig kíváncsian 
várjuk a mellékhelyiségek megoldásait is. Itt 
is, most is, sziporkázó szellemességérõl tesz 
tanúbizonyságot.

lenül ereszkedõ, külsõ lépcsõházakkal nagy-
vonalúan tagolt épület mindkét szintje tágas 
teraszokkal nyílik a duna felé. Belépve nem is 
annyira épületnek hat, mint inkább egy hatal-
mas fedett kerthelyiségnek. Átjárja a levegõ, 
együtt lélegzik a folyóval. Az anyaghasználat 
az indusztriális karaktert erõsíti:  fém, bádog, 
beton és deszkaburkolatokkal dolgoztak.  
A dekorációnál a  vízparti lét minden attribú-
tumát felsorakoztatták: csónakok a mennye-
zeten, napszítta spaletták a falakon, kifeszí-
tett napvitorlák és lazán kezelt fényfûzérek.  
Az elrendezés a funkciót követi: az alsó szint 

Amerikai életérzés kint...

...is bent is
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teraszán kényelmes fotelokból lounge-részt 
alakítottak ki, a szellõsen elhelyezett bárpul-
tok pedig már a táncteret jelölik ki, amelynek 
folytatását az épületben is egy bárpult zár-
ja le. A felsõ, zártkörûen  használt emeleten 
ugyanezt a rendszert ismétlik kicsiben. Bár 
Bara Ákos minden tervezése külön egység, 
mégis az autentikus hangulat és a kompakt 
tér-,  és motívumkezelés láttán egyértelmû, 
hogy az õ kézjegyérõl van szó.

Távoli tájakra vezetõ hangulati elemek

...amely összekapcsolódik a trópusokra jellemzõ szín- és anyaghasználattal

Indusztrális, mégsem keményvonalas design... 
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tom és GeorGe
tG piccolino 
a mom parkban

Belvárosi nagytestvéréhez öltözött a kistest-
vér, és hogy fivérekrõl van szó az nem kér-
dés. Persze a Tom George név is magáért 
beszél. A Piccolino színes betûi már a budai 
hegyekbõl látszanak, a vidám betûk azonban 
csak a „masni”, az egyébként egységes tónus-
ban tartott maszkulin karakterû helyen. 

Az utcafronti fõbejáraton belépve rögtön 
érezzük a tér adottságaihoz is illõ névválasz-
tást. Egy izgalmas, zegzugos, ám jellemzõen 
pici helyre érkezünk. Szemünk az étterem fel-
térképezésekor megannyi kiszögellésben fen-
nakad. Szemben a bárpult, mögötte látvány-

Fények és színek játéka kint

A Picolllino néhány motívumot örökölt belvárosi nagytestvérétõl
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konyhával. A bejárat oldalán a hatalmas 
üvegfalak elõtti zugokban bárszékes asz-
talok. jobbra egy nyerstégla-fal kikerülhe-
tetlen hasábja adja meg a léptéket és a tér-
szerkesztés elvét. Ennek robusztus tömbjére 
fajsúlyos válasz a mosdókat rejtõ vörösréz, 
akváriumszerû doboztér.  Ez az akváriumszerû 
érzet, a faszenes sütõ páraelszívójára nézve is 
visszaköszön illetve mindkét – utcai, és a köz-
vetlenül a bevásárlóközpontból nyíló – hatal-
mas üvegfalakon át vezetõ bejárata is ezt az 
érzést adja. Nemes anyaghasználat jellemzi 
az étterem markáns tereit. A természetes föld-
színek uralkodnak a kiegészítõkben is, fém-, 
fa- és bõrbútorok dominálnak, az indusztriális 
jelleget a világítótestek erõsítik. A július dere-
kán nyitott helyhez egy mûfûvel lakályossá 
tett terasz is tartozott. A hely a környék fehér-
gallérosai körében nem csak ebéd-, vacsora 
idõben is nagy népszerûségnek örvend, ame-
lyet mit sem bizonyít jobban, hogy vasárnap 
esti ottjártunkkor tele volt.

Formák és anyagok párbeszéde bent

Nagyvonalú, mégis otthonos miliõ
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Raindance RainmakeR aiR 
3jet fejzuhany

Hansgrohe
www.hansgrohe.hu

A zuhanyozás már nem is nyújthatna ennél 
tökéletesebb élményt; a hatalmas esõztetõ, 
melynek mérete 680 mm × 420 mm, három-
féle vízsugárral kényezteti használóját.  
Az AirPower technológiának köszönhetõen 
valóban a természetes esõben érezheti  
magát: a mennyezetbe szerelhetõ fejzuhany 
lehulló cseppjei ugyanis levegõvel vannak 
dúsítva.
Hangulatvilágításra vágyik? A Raindance 
Rainmaker fejzuhany beépített világítással 
rendelkezõ változatban is kapható.
Design: Phoenix Design
Funkció: fejzuhany
Anyag: réz öntvény
Ár: 994 570 Ft

zaRtan BaSic
MAGIS 

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Philippe Starck és az fiatal ibizai tervezõ, 
Eugeni Quitllet közösen tervezte a Zartan 
kollekciót. Egyszerû formavilág, kényelmes  
ülõfelülettel párosítva. A Zartan Basic-et 
a Magis öt színben gyártja, négyesével 
rakásolható és kültéri használatra is alkal-
mas. Közületek, vendéglátóhelyek számára 
remek választás.   
Funkció: szék
Anyag: üvegszállal erõsített polipropilén 
Ár: 57 150 Ft

cORnicheS
VITRA

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Apró, informális tárolók a lakás különbözõ 
szegleteiben kallódó kulcscsomók, szemüve-
gek, könyvek és egyéb apróságok számára.  
Három méretben gyártják, mely három 
különbözõ formát takar. Kis kreativitással,  
a három típus alkalmazásával izgalmas 
kompozíciókat alkothatunk a falon. Fehér, 
fekete, japán vörös, narancssárga, sötét-
szürke és khaki színben érhetõk el.  
Design: Ronan és Erwan Bouroullec, 2012
Funkció: polc
Anyag: magasfényû ASA-mûanyag 
Ár: 15 240 Ft/db-tól

ShOweRSelect falSík alatti 
teRmOSztátOS SzínkéSzlet  

2 fOgyaSztóhOz
Hansgrohe

www.hansgrohe.hu

A ShowerSelect színkészletek teljes egészé-
ben újradefiniálják a zuhanyozás élményét. 
Mûködésük olyannyira intuitív, hogy azt 
bárki elsõ ránézésre megérti. A kizárólag 
mechanikus alkatrészek használata rendkí-
vül hosszú élettartamot garantál. Egyszerûen 
felszerelhetõk az iBox universal alapkészlet-
re, és természetesen ugyanolyan egyszerûen 
ki is cserélhetõk. A síkba beépített Select 
gombok leegyszerûsítik a kezelést: segítsé-
gükkel a zuhany ki- és bekapcsolható.
Design: Phoenix Design
Funkció: termosztátos zuhanycsaptelep
Anyag: réz öntvény
Ár: 143 080 Ft

SenOR management & 
cOnfeRence

Forgalmazó: Kinnarps Hungary Kft.
www.kinnarps.hu

A MartinStoll Senor bútorcsaládjának letisz-
tult vonalvezetése mögött a legapróbb rész-
letekig való kidolgozottság, tradicionális 
kézmûves szaktudás, minõség és a legmo-
dernebb technikai megoldások állnak; a be-
épített csatlakozó aljzatok, tároló megoldá-
sok, tárgyalóasztalok és a Senor munkaszék 
egységes megjelenést és teljes kényelmet 
biztosítanak. 
Design: Volker Eysing
Funkció: irodabútor
Anyag: furnérozott MDF
Ár: kiviteltõl függ – érdeklõdjön a gyártónál

trafik

cOOl kandeláBeR 
SIMES 

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

Letisztult, elegáns design kombinálva a leg-
újabb LED-technológiával. A COOL kandelá-
bert a 2013-as Euroluce kiállításon mutatta be 
a SIMES. A termék felsõ részébõl kilépõ fény 
egyrészt magas megvilágítási értéket biztosít  
a talajszinten, másrészt kiemeli a világítótest 
tetején lévõ négyzetes kivágást. Funkció és 
design, kéz a kézben.   
Funkció: kültéri kandeláber 
Anyag: alumínium, üveg
Ár: 112 585 Ft
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nOhRd SwingBOaRd 
Súlyzó kéSzlet

www.orrlabda.hu

A NOHrD fitnesz-eszközeiben egyesíti  
a stílus és a testmozgás iránti szenvedélyt. 
Különleges, természetes  anyagok felhasz-
nálásával készült multifunkcionális kondicio-
náló gépei, kézi súlyzói minden belsõ tér 
fényét emelik. Felejtsd el a fémbõl készült 
kondigépeket, amelyek maximum egy 
konditeremben férnek el, mert ezeket az esz-
közöket az otthonodba tervezeték! Válaszd 
bármely gépet, mellékelve kapsz egy gya-
korlattárat mellé, mely hosszú idõn keresz-
tül kalauzolni fog az elvégezhetõ gyakorla-
tok közt.
Funkció: fitnesz
Anyag: fa, bõr, fémpor
Ár: 178 500 Ft 

BOOSteR
Delta Light 

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A Delta Light új lámpateste elegáns megol-
dás üzletek, galériák, bemutatótermek megvi-
lágítására, melyet LED-es kivitelben és kisülõ 
fényforrással is gyártanak. A LED-es típus 
18W vagy opcionálisan 29W-os, és aktív 
hûtéssel látták el. 20°, 27°, 40° és 50°-os 
sugárzási szöggel rendelkezik, épp ezért 
kiemelõ és általános világítási célra is alkal-
mas.
Funkció: mennyezetre szerelt lámpatest 
Anyag: alumínium
Ár: 123 900 Ft-tól

ALuMíNIuM NyíLáSZáRóK, FüggöNyFALAK, 
üVEgtEtõK tERVEZéSE, gyáRtáSA, KIVItELEZéSE
Nordikal Kft.
1013 Budapest, Bartók Béla út 152.
telefon: (36-1) 204-0052
Fax: (36-1) 204-0053
E-mail: iroda@nordikal.hu
Web: www.nordikal.hu
38. oldal

BÚtOR
Vitra bútorok magyarországi forgalmazója –  
Do work Kft. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
telefon: (36-1) 489-3860; 
Fax: (36-1) 212-8339 
E-mail: dowork@dowork.hu 
Web: www.dowork.hu
B4

EgyEDI LuXuSKABINOK gyáRtáSA
VARIQ WORLD Zrt.
9763 Vasszécseny, Vörösmarty utca 2.
telefon: (36-70) 605-2099
E-mail: info@variq.hu
Web: www.variq.hu
50. oldal

éPítõIPAR
KéSZ építõ Zrt.
1095 Budapest, Mester utca 87.
telefon: (36-1) 476-650 
Fax: (36-76) 801-567
E-mail: bpiroda@kesz.hu 
Web: www.kesz.hu
79-84. oldalig

gENERáLKIVItELEZéS
FIt-Out International Kft.
1038 Budapest, Révész utca 25.
telefon: (36-1) 705-8773 
Fax: (36-1) 705-8776
E-mail: info@fitout.hu 
Web: www.fitout.hu 
1. oldal

Market építõ Zrt.
1037 Budapest, Bojtár utca 41-47.
telefon: (36-1) 279-2727 
Fax: (36-1) 466-4827
E-mail: marketiroda@market.hu
Web: www.market.hu
104. oldal

gENERáLKIVItELEZéS, DíSZítõFEStéS, 
BELSõéPítéSZEt 
Munitor Hungary Kft. 
1113 Budapest, Bartók Béla út 103. 
telefon: (36-30) 937-9490
E-mail: info@munitor.hu
Web: www.munitor.hu
49. oldal

HOMLOKZAtI NyíLáSZáRóK gyáRtáSA 
éS éRtéKESítéSE
Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
telefon: (36-30) 561-2841; 
Fax: (36-73) 510-286
E-mail: jankopeter@jankokft.hu 
Web: www.jankokft.hu
56. oldal

index
INtELLIgENS VILágítáSI MEgOLDáSOK
Lumentron Electronic Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
telefon: (36-30) 636-2861
Fax: (36-1) 325-8031
E-mail: lumentron@lumentron.eu
Web: www.lumentron.eu
38. oldal

MAgAS éS SPECIáLIS MéLyéPítéS, INgAtLANFEJLESZtéS
Swietelsky Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20 B ép. V.em
telefon: +36 1 889 6300
Fax: +36 1 889 6350
E-mail: swietelsky@swietelsky.hu
Web: www.swietelsky.hu
B2, 39-48. oldal

MûEMLéKI éPüLEtKERáMIáK, óLMOZOtt üVEgEK,
KERáMIA éS üVEg MûtáRgyAK REStAuRáLáSA,
FEStEtt óLMOZOtt üVEgEK KéSZítéSE
Consall team Kft. 
1105 Budapest, Bolgár u.13.
telefon: (36-70) 515-9666
E-mail: consallteam@gmail.com
50. oldal

SZANItEREK, FüRDõSZOBA-FELSZERELéSEK 
Hansgrohe Kft. 
1139 Budapest, Forgách utca 11-13. 
telefon: (36-1) 236-9090; 
Fax: (36-1) 236-9098 
E-mail: info@hansgrohe.hu 
Web: www.hansgrohe.hu
51. oldal

tERRAZZO készítés, restaurálás
Palazzo Kft.
1211 Budapest, öntöde utca 12.
telefon: (36-30) 948-0241
Fax: (36-1) 420-4616
E-mail: palazzo@enternet.hu
Web: www.terrazzo.hu
50. oldal

Út-,AutóPáLyA-,KöZMûéPítéS éS BáNyáSZAt
Colas Hungária Zrt.
1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
telefon: (36-1) 883-1000
Fax: (36-1) 883-1010
E-mail: hungaria@colas.hu
Web: www.colas.hu
57-64. oldal

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 
2, 19, 94. oldal

WEB
építészfórum
1063 Budapest, Szondi utca 76.
tel.: (36-1) 373-0699;
Fax: (36-1) 332-6647
E-mail: info@epiteszforum.hu 
Web: www.epiteszforum.hu 
56. oldal

OCtOgON Online
Web: www.octogon.hu
56. oldal
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elojáték
KövetKez  lapszámunK tartalmából:

Három évvel ezelõtt, Szentendrére már épített egy kivételes panorá-
mával rendelkezõ családi házat olyan kiviteli minõségben –, tisztelet-
adással nagy a elõdök (Mies van der Rohe, Alexander Brenner) felé 
– amely itthoni viszonylatban egyedülálló. Kuknyó Lajos most újra 
Szentendrén tervezett, egy szabdalt, dinamikus építészeti kubusokkal 
megépített, változatos és roppant elegáns belsõépítészettel kiala- 
kított lakóházat. 

Ha január, akkor imm cologne, vagyis Kölni Bútorvásár. 2014. janu-
ár 13.-19. között az OCTOGON is szemrevételezi az újdonságokat 
a nagy nemzetközi vásárok hagyományos évadnyitó-seregszemléjén. 
Különösen ígéretesnek tûnik a vásár új PURE szekciója, ahol elsõsorban 
a luxuskategória legújabb építészeti, lakberendezési, anyagi és tech-
nológiai trendjei tekinthetõek meg. Képünkön a 2014-es év díszvendé-
ge, Louise Campbell a „Das Haus 2014”, 240 m2 alapterületre megál-
modott „jövõ háza” installációja makett-tervével.

Fotó:  Andreas Körner

Jelen állás szerint Veszprém rendelkezik az egyik legérdekesebb hib-
riddel: a Szilágyi László (1966-2007) punk festõ mûvészetének (továb-
bá mindazon építészeknek, képzõmûvészeknek, akik nyomot hagytak 
a város arculatán) szentelt utcagalériával. Az utca, mint szertelenség, 
szabadság mindvégig hozzátartozott SZL mûvészetéhez, így érthetõ 
a helyszínválasztás. A mûvészeten túl, köztér-rehabilitáció is ez a tisz-
tes „funkcióadás”, hiszen a Városi Tájkép Csoport (VTCS) tervei alap-
ján megújult Budapesti úti aluljáró az egyik leginkább problémás 
része volt eddig Veszprémnek. 

Elõzõ, 107-es lapszámunkban mutattuk be a Szent György-hegyi Gilvesy Pincészetet. 
A cikkben néhány értelemzavaró hiba csúszott. A közlés második oldalának harmadik 
hasábjában „présházról” van szó, mint ahogyan harmadik oldalának utolsó bekezdésé-
ben szobákról. Az épület mûfaja pincészet, borászat. Az érintettektõl elnézést kérünk. 

erratum
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