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Borító: Tatz for Octogon

az építész is ember. ezt az evi-
denciának hangzó tőmonda-
tot hol magyarázó, hol báto-
rító, hol nyugtató hangon 

ezerszer is az orruk alatt dörmögik azok, akik-
nek az építésztervezéshez bármiféle közük van. 
a történet egy emberről szól tehát. egy olyan 
emberről, akinek a nevét sokszor emlegetik, ha 
valami okosat akarnak mondani a kortárs építé-
szetről, modern városról. Már csak azért is, mert 
az idén nyolcvanöt éves ephraim owen Goldberg, 
vagy ahogyan többen ismerik, frank o. Gehry 
mára az egyik legtöbbet idézett építészeti már-
kává formálta életművét, amire egyébként min-
den alapja meg is van. Miután megismertük a 
történet főszereplőjét, folytassuk a cselekmény 
helyszínének bemutatásával. spanyolországban, 
a kies oviedóban vagyunk, ahol éppen a premios 
princesa d’asturies-díj sajtótájékoztatója zajlik, 
a díjé, amit 1980-ban az akkor tizenkét éves 
asztúriai herceg, a kis fülöp alapított. fülöpről 
elég csak annyi, hogy idén nyártól ő a spanyol 
király, bármit jelentsen is ez. a díjat művészek, 
újságírók, tudósok, sportolók, irodalmárok kap-
hatják, a művészek csoportja alatt az építészeket 
is értve. 1989-ben oscar niemeyer, ’99-ben 
Calatrava, 2009-ben foster, 2012-ben rafael 
Moneo, idén pedig hősünk kapott díjat. a bilba-
ói Guggenheim Múzeum épületének alkotója 
nagy szolgálatot tett spanyolország egyik elma-
radott régiójának, kiérdemelte az elismerést. 
ráadásul a díj átadása szintre napra pontosan 
egybeesett a louis vuitton alapítvány épülete, 
az aktuális lapszámunkba is bemutatott Bois de 
Boulogne-ban felépült „üveg felhő” megnyitásá-
val. Mint ahogyan annak rendje és módja, a díj 
átadása kapcsán sajtótájékoztató zajlott, amikor 
is az egyik spanyol kolléga kérdésében kvázi „lát-
ványépítésznek” titulálta az idős mestert, amit 
Gehry mereven feltartott középső ujjával utasí-
tott vissza, majd dörgedelmes és kissé szétszórt 
monológgal replikázott. ennek lényege nagyjá-
ból az volt, hogy a világon épülő dolgok 98% egy-
szerűen említésre sem méltó „fos”, ami nem tisz-
teli az emberiséget, mégis a maradék két százalék 
alkotóin kérnek számon mindenféle dolgokat, 

ÉPÍTÉSZ RANDOM

KÜLFÖLD

iTThON

viLLA

TRAFiK iNDex eLOJÁTÉK

MeLLÉKLeT

miközben ez a nevesített két százalék mindent 
megtesz, hogy valami rendhagyót alkosson. nem 
erőlteti rá a munkáit senkire, hanem olyan meg-
bízókkal dolgozik, akik tisztelik az építőművé-
szetet. Miközben Gehry másnap jetlagjére, illet-
ve rossz pillanatára hivatkozva bocsánatot kért, 
a sajtót még napokig foglalkoztatta az ügy. noha 
valószínűleg az építész nem téved megállapításá-
nak alapvetésében, ám ennél fontosabb a vox 
populi, nyilván nem kötelező marhaságokat kér-
dezgetni sajtótájékoztatókon, vissza lehet némán 
kotródni a szerkesztőségbe, majd megírni, hogy 
mit nem kérdeztünk meg, ahogyan az idehaza 
széles körben szokás, ám ha már egyszer elhang-
zik valami az építészet ürügyén, akkor azt kére-
tik rendkívüli türelemmel viselni. noha mi azt 
gondolnánk, hogy az építészet közügy, minden 
négyzetméter, minden tégla része a nagy egész-
nek, ami végül kultúrává áll össze, ez távolról sem 
evidens. ezen az evidencián még dolgozni kell. 
Mindenkinek. közepeseknek és a legnagyobbak-
nak is egyaránt. Ha megengedhetünk magunk-
nak egy képzavart, akkor az épített dolgok összes-
ségét mégis egy olyan kerthez hasonlítanánk, 
amit noha állandóan gondozni kell, ugyanakkor 
megfér benne a gyom, a minden, ami élet. Mert 
minden jó valamire, ha a nagy egész felől nézzük, 
ám önmagában semmi sem ér semmit sem. 
Gehry jeleket hagy, mint ahogyan jó és rossz épí-
tészek mindegyike ezt teszi. az idei utolsó lap-
számunk olvasóit mi is egy jellel, tulajdonképpen 
a vizuális szubkultúra jelével, egy lemosható teto-
válással ajándékozzuk meg. ez alkalomból a tazt 
két alkotója, Hoffmann petra és szendrey Gab-
riella a magazin számára készítette el a tatz for 
octogon limitált tetkót. az elkövetkező hetek-
ben legyen egy pillanat, amikor azt képzelhetjük, 
hogy minden olvasónk inge, blúza, nadrágszára 
alatt ott figyel a mi kis jelünk, legyen ő nő, vagy 
férfi, ünneplő, vagy ünnepelt.
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A fejlesztő konzorciumban résztvevő 
maláj befektetői csoport eredeti hazá-
ja szolgált formai ihletforrásként  

a Bjarke Ingels Group (BIG) tervezői számára, 
amikor megálmodták London legjobban várt 
beruházásának köztéri karakterét. A Gehry és 
Foster tervei alapján megújuló egykori erőmű, 
a Battersea Power Station előtti kétszintes köz-
tér jellegzetes, lépcsőző, organikus formavilá-
ga Malajzia teraszos művelésű lankáit, illetve 
a Gunung Mulu Nemzeti Park barlangjait idé-
zi fel. A tér központjában álló hibiszkuszfor-
májú szökőkút, Malajzia nemzeti virágára utal. 
Az egész kompozíciót városi kanyonként inter-
pretálják az alkotók.

Sandokan

építész random építész random

www.octogon.hu www.octogon.hu

Arvo Pärt észt zeneszerző az egyházi zene 
egyik legkiemelkedőbb ma élő alakja.  
A jövőre nyolcvan éves, 1980-ban a Szov-

jetunióból kivándorolni kényszerült mester és 
családja 2010-ben alapította meg a Tallinntól 35 
kilométerre lévő Laulasmaa gyönyörű fenyőer-
dejében a nevét viselő zenei központot. Egy nyá-
ron zárult pályázat során a spanyol Nieto Sobejano 
Arquitectos építésziroda lepény alakú koncepci-
óját értékelte a zsűri a legjobbnak, míg a szlovén 
OFIS arhitekti farönkökből rakásolt épülettervét 
különdíjban részesítette. 

„Akár egy halom  
hasított fa, …”

03

02

04

Spagetti

225 méter hosszú, belsejében barát-
ságos falécezéssel borított, kívül 
perforált lemezfedéssel ellátott 

gyaloghíd oldja majd meg Koppenhága legfor-
galmasabb intermodális közlekedési csomópont-
jának gyalogosközlekedését. A Køge North 
Station épületének tervezésére kiírt nemzetkö-
zi pályázatot a COBE, DISSING+WEITLING 
and COWI nyerte meg.

01

Fé
ny

 á
rn

yé
k

Árnyékolás, illetve a beeső napsugarak-
ból nyerhető fotovoltaikus áram meny-
nyiségének maximalizálása volt a céljuk 

azoknak az építészeknek, akik Uppsalában meg-
alkották ezt a különös, ékszerre emlékeztető 
turisztikai központot. Az önkormányzat által 
kiírt pályázatot megnyerő Utopia Arkitekter ter-
vezői téglalapokból és háromszögekből a funk-
ciók által megkívánt, viszont az optimális ener-
getikai egyenleget biztosító homlokzati plasztikát 
alkották meg.
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Mint egy 
széljegyzet

Fondation Louis Vuitton, Párizs

Október második felében nyitotta meg  

kapuit Párizs új kortárs művészeti fellegvára, a Louis Vuitton Alapítvány székháza.  

A Párizs nyugati részén, a Bois de Boulogne-ban  

felépült székház évtizedes előkészítő munka után jöhetett létre. 

Az épület kétségtelenül uralja a lombos Bois de Boulogne területét (fotó:Iwan Baan)
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A divatház művészeti, kulturális és 
oktatási programjának állandó 
keretet biztosító alapítvány létreho-
zásának az ötlete már 1990-ben fel-

merült, ezekben az években döntöttek a hely-
színről és a tervező személye is elég egyér- 
telműnek tűnt azután, hogy Bernard Arnault,  
a divatház vezérigazgatója 2001-ben látogatást 
tett az akkor éppen teljes pompájában tündök-
lő bilbaói Guggenheim Múzeumban. Arnault 
lenyűgözőnek találta Frank Gehry múzeumát 
és azt vizionálta, hogy utópisztikusnak tűnő 
álmát az alapítvány megvalósításáról egy olyan 
erejű épülettel lehet beteljesíteni, amilyet csak-
is Gehry tud megalkotni. 

Az épület tervezése valójában már javában 
folyt, mire 2006-ban végül az alapítvány létre-
jött, az épület megvalósítása azonban még 
ezután is elhúzódott egészen 2014-ig. A Gehryre 
jellemző építészeti nyelvezet szinte minden esz-
közét felvonultató design talán leginkább egy 
óriási, díszletszerű üvegvitorlásra hasonlít. 
Gehry szerint egy állandó mozgásban lé- 
vő efemerális szerkezet a ház, amely játszik  

Szöveg
Építész

Matúz Melinda

Frank Gehry

Gehry „székház”-maketteiből kiállítást is rendeztek az épületben (© Gehry Partners LLP) 

A lebegő, vitorlaszerű szerkezet  
kapcsolódási pontjai (fotó: Iwan Baan)

Mint egy folyton mozgó szövet (fotó: Iwan Baan)

Makettfotó: Mazen Saggar 
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a körülötte lévő környezettel, a fényekkel és 
egyben elbűvöli szemlélőjét. Arnault szerint 
egy felettébb költséges szobor, amely nemcsak 
gyönyörködteti közönségét, de tökéletesen 
alkalmas arra is, hogy a louis Vuitton Alapít-
vány szándékait közvetítse a külvilág felé. Az 
épülettel az alapítvány határozott szándéka, 
hogy maradandó jelképévé váljék a kortárs 
művészeteknek és a divatház kultúráért tett 
erőfeszítéseinek. egy építészeti landmark, 
amely a műfaj kritériumainak megfelelően 
innovatív technológiákra épül, fizikai megje-
lenésében figyelemfelkeltő, megosztó, építésze-
ti arculata karakteres, ha úgy akarjuk egyedül-
álló. Az épület feltűnése Párizs térképén talán 
azért furcsállható mégis egy kicsit, mert idő-

közben a világ e részén az építészeti land-
markokhoz és nagy költségvetésű kulturális 
beruházásokhoz való viszonyulás meglehetősen 
átformálódott. A XX. század végéhez képest mos-
tanra tudni lehet, hogy az ilyen beruházásokba 
vetett hit és energiák nem minden esetben hoz-
zák meg eredményüket. De ez nem más talán, 
mint egy széljegyzet az elmúlt évtizedek épített 
környezetét meghatározóan formáló, kiváló 
Frank Gehry önbizalmának margójára. 

A 11 000 m2-es alapterületű épület 11 galé-
riát, egy 350 férőhelyes előadótermet, könyv-
tárat, kutatótereket és persze az alapítványhoz 
tartozó adminisztrációs irodákat foglalja 
magába. ideális esetben meggyőző példája lehet 
annak, hogyan lehet a kortárs művészetet és 
kultúrát fogyasztható módon minél szélesebb 
rétegekhez eljutatni.

Az üveghomlokzat előtti fa késő őszi fényben  
(Fotó: Louis-Marie Dauzat)

Fotó: Oliver Beer

Gerhard Richter képe a kiállítási térben.  
Az épülettel az alapítvány határozott szándéka,  
hogy maradandó jelképévé váljék a kortárs művészeteknek  
(fotó: Martin Argyroglo)

Merész tükröződések a mozgatható lamellák és a víz felületén (fotó: Iwan Baan)
A 11.000 m2-es alapterületű épület 11 galériát is magában foglal (fotó: Iwan Baan) 
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Fotó: Iwan Baan

MAgyArok 
sencsenBen

Zobokiék építészeti  
sikere Kínában

Idén szeptember végén  

megnyílt a Hongkonggal határos,  

16 milliós Sencsenben a Nanshan  

Kulturális-, Sportközpont és  

Művészeti Múzeum. A közel 40 ezer 

négyzetméteres  

komplexum Zoboki Gábor és  

Demeter Nóra vezető tervezők  

és munkatársaik tervei alapján épült fel.
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régi történet, hogy a neves európai, 
angolszász-amerikai építészek szék-
helyeiket áttették a prosperáló arab-
félsziget és kína városaiba, részben 

új fejezetet nyitva ezzel a nyugati térfélen már 
erejét vesztett landmark-építészetnek. nem egy-
szerűen építészet zajlik ezeken a földrajzi terü-
leteken, hanem új nagyvárosok születnek, ezek 
között tarthatjuk számon Sencsent, elég csak 
abba belegondolnunk, hogy 40 évvel ezelőtt 
mindössze 20 ezer ember élt ott. a városokba 
áramlás üteme elképesztő arrafelé, ez a dina-
mizmus nyilván változatos léptékű létesítmé-
nyek megépítését igényli. e már-már szédítő 
metamorfózis színterére érkezett meg a két veze-
tő tervező, Zoboki Gábor és Demeter nóra, a 
város polgármesterével megesett 2007-es buda-
pesti találkozó után. a viziten ugyanis Liu úrra 
olyan nagy hatást tett a MűPá építészeti és tech-
nológiai színvonala, hogy először, mint belső-
építészeti tanácsadót kérte fel a magyar építé-
szeket a nanshan kulturális központ 
létrehozásához. alkotói megközelítésük miatt 
azonban szakértőkből hamarosan tervezők, 

Szöveg
Építész

Fotó

Hagyó EsztEr

zoboki gábor DLa HabiL.,  

DEmEtEr Nóra DLa

zoboki-DEmEtEr és társai  

építésziroDa, zaNg CHao

Kifinomult homlokzati felületalakítás

A Kulturális Központhoz uszoda és sportcsarnok csatlakozik, az együttest egy szabadtéri színpad és egy már meglévő könyvtár zárja

A 16 milliós metropoliszban emberközeli helyet sikerült létrehozni
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Megbízó: 
Városi építési Hivatal, sencsen

Generáltervező:
zoboki-DEmEtEr és társai építésziroda

Vezető tervezők: 
zoboki gábor DLa habil., Demeter Nóra DLa

Projekt építészek: 
silvester Csaba, turi zoltán, országh istván

Építészek:
szatmári gábor, rózsás László, Erőss János, 

böhler péter, Hess Nóra, Finta Endre,  

rajnai Csaba, borzák richárd, kakas László, 

tolnai Linda, Leits miklós, reppert béla,  

savanyú adrián, Jancsó krisztián, szokolay béla, 

Halmosi Erik, kovács Eszter

Színháztechnológia: 
strack Lőrinc, tompai zsuzsa

Kínai Partnereink: 
zhang zhenzhou, Ding Wei, Chen Linshang (CCDi), 

bao ying Dan, mei Xiang yang (sEDi)
A nyitott lépcsőház sálszerű kialakítása már-már Zoboki-védjegy A tervezőknek sikerült meggyőzni a sencseni vezetőket, hogy a 3000 fős előadóterem helyett inkább1400 főre redukálják 

a nézőhely-számot – egy jóval komplexebb technológiai háttérrel

Sodró, nagyvonalú belsőépítészeti kialakítás 

majd az összes mérnöki tevékenységet is össze-
fogó generáltervezők lettek (a gépészet, épület-
villamosság, statika, környezettervezés szin-
tén magyar mérnökök érdeme). a Sencsen 
főterén felépült épületegyüttes centrumát  
a budapesti MűPához hasonló kulturális köz-
pont adja, mellette kortárs művészeti múzeum 
épült. ennek belsőépítészeti és homlokzati ter-
veit szintén a magyar iroda dolgozta ki, emel-
lett részt vett a kulturális intézményekhez csat-
lakozó uszoda és sportcsarnok kialakításában 
is (a kompozíciót egy szabadtéri színpad és egy 
már meglévő könyvtár zárja). 

a kulturális központ szintjeit átfogja a nagy 
belmagasságú előcsarnok, amelyben a kínai 
opera vörös és kék maszkjai fogadják a betérőt, 
a különböző szinteket hófehér szalagszerű lép-
csőfallal kísért nyitott lépcsőház köti össze. 
Több tízezer, egyedi alumíniumformából felépí-
tett, tetőket összefogó árnyékoló szerkezet hatá-
rozza meg az épületegyüttes összképét. belső 
terében építészeti és akusztikai bravúrt jelentett 
a süllyeszthető mennyezeti elemek megtervezé-
se, ezek segítségével és az előszínpad technoló-
giai gazdagságával többféle produkciót tud befo-
gadni ugyanaz a tér. a dinamikusan hullámzó 
karzatkialakítás és a vastag tömörfaburkolat 
pedig a terembe lépőknek egyedülálló vizuális 
élményt nyújt. komoly feladatot jelentett az épí-
tészek számára az épület környezettudatossá 
formálása, mert a kínai építészetben erre álta-
lában kevesebb hangsúlyt fektetnek. a fenntart-
hatóságot szolgálják az épület tetején elhelyezett 
napkollektorok, valamint annak felismerése, 
hogy azt a hatalmas energiát, ami az ilyen óriá-
si terek klimatizálásához kell, a töredékére lehet 
csökkenteni. a tervezők úgy vélik, a nanshan 
kulturális központ az egész magyar építész- és 
mérnöktársadalom elismerése. “benne van min-
den tudásunk a Műegyetemtől kodály Zoltánig.  
egyedisége, európaisága, léptéke és minősége 
hosszú évekig viszi jó hírünket Ázsiában is.” – 
vallja Zoboki Gábor.
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SíkidomítáS
Villa a budai hegyekben

A bányató mellett felépített, szinte 
bútorméretű, apró, faborítású nya-
raló (oCtoGoN 2014/6) és az erő-
teljes betonsíkokból szerkesztett 

villa felkeresése között talán bő két hét telt el. 
még formálódtak a mondatok, amik a szinte 
bukolikus élményt írták volna körül, amikor  
a tóth Project Építésziroda budapesti házához 
vezető meredeken emelkedő szűk, lejtős utcába 
érkeztünk. Rendkívüli látvány fogad, ugyanis 
az utca felé az épület homlokzata teljesen zárt. 

Nem eseménytelen, nem tagolatlan, de határo-
zottan zárt. Szinte kíváncsivá teszi a látogatót, 
hogyan is ellensúlyozza az építész ezt a barátsá-
gosnak, hívogatónak egyáltalán nem nevezhe-
tő gesztust. A megfejtés természetesen a város 
irányába nyíló panoráma felől, illetve a négy 
szintet „elrejtő” telek tagoltságából, meredeksé-
géből adódik, vagyis ez a ház az utcáról szinte 
olvashatatlan, körül kell járni, vagy a belső terek- 
ben kell a szintek között lépcsőzni ahhoz, hogy 
a szerkesztés valódi összefüggései feltáruljanak.

Ez a ház az utcáról szinte „olvashatatlan”

Nincs jó építészet feszültség nélkül. A nyári lapszámunk előkészítése során egyszerre 

két befejezett projekt érkezett ugyanattól a tervezőirodától.  

Úgy hatott a két ház egymás mellett, mintha párhuzamos világokra nyílna  

szédítő rálátás.

Szöveg
Építész

Fotó

Martinkó József

tóth LászLó, PaPP LászLó, 

schaLLing frigyes

BuJnovszky taMás
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mindezek mellett irigylésre méltó ez az erős, 
zárt síkokat kezelni képes, autonóm építészeti 
gondolat. Lépték ide vagy oda, egy családi ház 
esetében ennek a feszességnek a kezelése 
embert próbáló feladat, nagy kihívás. Az egy-
mást átfedő szürke, fekete, fehér síkok kompo-
zíciós szempontból már-már egy monokróm 
térplasztika képét sejtetik, mintsem egy lakó-
házét. még éppen nem öncélú, ugyanakkor  
a határokat feszegető megoldás ez, ami rend-
kívüli élményhez és elmejátékhoz juttatja  
a szemlélőt. Zárt, mégis hívogat ez a zártság: 
kerüld meg, fejtsd meg, éld át! 

Ha az erősen formált kertkapun át a házba 
jutunk, hirtelen a monolit pengefal, a záródó 
síkok élményét felülírja a belső tér tágassága, az 
emeletek közti kapcsolatok megfejtése, illetve  

Zárt és transzparens részletek játéka
Tiszta, homogén belsőtéri kialakítás Az emeleten a gyerek és szülői hálórészeket, fürdőt helyezték el a tervezők

Kerüld meg, fejtsd 
meg, éld át! 

Az egymást átfedő 
szürke, fekete, fehér 
síkok kompozíciós 
szempontból 
már-már egy 
monokróm 
térplasztika képét 
sejtetik
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a kertre, panorámára nyíló belső traktus.  
A pinceszinten a kiszolgáló helyiségek mellett 
egy vendégszoba kapott helyet, a földszinten  
a nappali-étkező-konyhát és egy gyerekszobát, 
míg az emeleten a gyerek és szülői hálórészeket 
helyezték el a tervezők. A legfelső panorámás 
szint a pihenést, a kikapcsolódást szolgálja. min-
den emelet teraszokkal, konzolokkal nyúlik ki 
a kubatúrából, ami mozgalmas, dinamikus 
ellenpontjaként hat az utca felüli zártságnak. 

A privát pályáztatás után elnyert megbí- 
zás tervezési szakasza 1,5 évig tartott, ám ez  
a viszonylag hosszú előkészítő időszak és a rend-
kívül felkészült kivitelező tette lehetővé azt, 
hogy a valamivel több mint háromszáz négyzet-
méteres villaépület mindössze nyolc hónap alatt 
felépüljön. mindez még imponálóbb annak 
tudatában, hogy a kivitelezés minősége minden 
kritika felett áll úgy a részletek, mint a felszín-
képzés tekintetében. Ez utóbbi kiváltképp fon-
tos, hiszen a nagy egyöntetű síkokból szerkesz-
tett terek összképét a közepes munka látvá- 
nyosan rontotta volna le. 

Nagy házról van szó, tág terekkel, ami akár 
egyhangú részleteket is eredményezhetett vol-
na. Biztos sokan ismerik a mondást, miszerint 
minden kövér emberben lakik egy sovány ember. 
Láttam azt a kis házat ott a tóparton, amitől kép-
telen vagyok túlzásnak érezni ezt a háromszáz 
négyzetmétert. tóthék valamit képesek voltak 
abból a kicsiből, annak a kicsinek a szellemisé-
géből belecsempészni ebbe a nagyba. Ez az épí-
tészeti karakter, egyfajta sajátos értékrend szi-
lárdságáról árulkodik. Nem hagyták magukat 
a síkok méretének mámorától, az anyag és tér 
tágasságától megzavarni. Határokat és arányo-
kat, kereteket állítottak fel önmaguk számára, 
ami végül sikerre vezetett. 

Minden emelet teraszokkal, konzolokkal nyúlik ki a kubatúrából, ami mozgalmas, dinamikus ellenpontjaként hat az utca felüli zártságnak 

A záródó síkok 
élményét 

felülírja a belső 
tér tágassága

Nappali-étkező-
konyha  

a földszinten 

Építészet: 
tóth László, Papp László, schalling frigyes  

(tóth Project Építésziroda)

Belsőépítészet: 
sütő kata, sütő László (sütő interior) 

Tervezés: 
2011-2012

Kivitelezés: 
2013

Hasznos össz-alapterület:
315,4 m2
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Akár rurális, 
akár indusztriális 

A Betonicons Kft. csapatának tagjai 
közel egy évtizedes tapasztalattal 
rendelkeznek a finombeton-gyártás 
terén. Több évnyi fejlesztőmunká-

nak köszönhetően minőségi finombeton-keverék-
kel dolgoznak, mely új távlatokat nyitott a beton 
felhasználásának terén.  Az általuk alkalmazott 
technológiáknak köszönhetően sok olyan terüle-
tet ki tudnak szolgálni, melyekre a beton eddig 

a hőmérsékleti különbség csillapítására. Ezek  
a 2 m2-es táblák vandálbiztos kivitelben készül-
nek, így közterületi felhasználásra is nagysze-
rűek. köztéri programjukban, közületi felhasz-
nálásra készítenek utcabútorokat, illetve 
köztéri betonelemeket, ezek az adott városépí-
tészeti koncepcióhoz igazítható moduláris, 
vandálbiztos elemek egymásba kapcsolva vagy 
önállóan elhelyezve is alkalmazhatóak. 

A betonfelület megjelenését tekintve lehet lágy 
és rideg egyaránt, színtől-felülettől függően egé-
szen a rurálistól a letisztultan modernen át az 
indusztriális hangulatúig. Az elemek színe  
a sztenderd kínálaton túl a szürkeárnyalatos 
színskálán tetszőleges lehet, de a cég gyárt a meg-
szokottól eltérő színes elemeket, és fehérített 
fehéret, illetve éjfeketét is. A beton felületi szer-
kezete lehet tömör és légpórusos is, ennek eléré-
séhez különböző keverékeket használnak, a hat-
féle felületkezelésen (kefélt, csiszolt, mélycsiszolt, 
patinázott, polírozott, natúr) túl pedig, felüle- 
ti kirekesztéseket (céglogó, felirat, figurális dí- 
szítés, ankernyom, csúszásmentesítő felület) is  

kérhet a megrendelő. Főbb gyártmányaik: a kül-  
és beltéri fal- és padlóburkolatok, köztéri burko-
latok, nagytáblás burkolatok, átszellőztetett 
homlokzati burkolatok, kül- és beltéri elemek, 
párkányok, lábazati és lépcsőelemek, köztéri 
bútorok, kaspók, bútor elemek, fedlapok és pul-
tok. Továbbá mosdók és egyéb szaniterek, kan-
dallóburkolatok, valamint kisebb nagyobb la- 
kás kiegészítők és catering felszerelések. De  
a www.betonicon.hu oldalon is látható termék-
paletta folyamatosan és kreatívan bővül. (x)

nem volt alkalmazható. szakembergárdájuk egy 
ötlet megszületésétől a gondos tervezésen át, a pro-
fesszionális gyártáson keresztül a teljes megvaló-
sulásig kíséri a munkákat privát és közületi pro-
jektek esetében egyaránt.

speciális szakterületük a nagytáblás finom-
beton-burkolatok gyártása 15 mm vastagság-
ban, 1000 x 2000mm befoglaló méretig. A táb-
lák fajlagos tömege 33 kg/m2, így homlokzati 
tartószerkezettel átszellőztetett homlokzati rend- 
szer fedőrétegeként is alkalmazható. A hagyo-
mányos, vagy közületi technológiával épült kül-
ső falazatra felhelyezett bordarendszer 
alkalmazásával az épületek szálas hőszigetelő 
anyaggal is elláthatóak, és a tábla mögötti átszel-
lőztető réteg nyári időszakban folyamatos ven-
tilláció révén óvja az épületet a túlhevüléstől, 
míg a téli időszakban plusz légpárnát biztosít  

A KATONA MANUFAKTÚRA 20 éve foglalkozik asztalosipari 

üzemünkben kül- és beltérre egyedi bútorok, falburkolatok, 
komplett faépületek gyártására szakosodtunk. Magán-
lakások, házak, nyaralók, éttermek, kávézók, irodák, üzletek 

SZENVEDÉLYÜNK A FA
Belsőépítészet      design      egyedi kivItelezés

1223 Budapest, Kápolna u. 28.             +36 (30) 332 6754             katonamanufaktura@katonamanufaktura.com            www.katonamanufaktura.com
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Gyorsaság, Biztonság, Kényelem

1025 Budapest,  
Lövőház utca 7-9.

Telefon: +36 1 224 7860 
Fax: +36 1 224 7868

E-mail: info@argus-security.hu
www.argus-security.hu

  Ha szeretnél nevezni, küldj egy fotót bármilyen felületről,
  amelyen Trilak festéket használtál
  és máris indulhatsz a pazar nyereményekért:
 
  I. helyezett:
  iPad Air 2 + Mobile Match színmérő készülék
  + 3 alkalommal megjelenési lehetőség a Trilak fórumain

  II. helyezett:
  Mobile Match színmérő készülék + 60.000 Ft értékű Trilak utalvány

  III. helyezett:
  Mobile Match színmérő készülék + 30.000 Ft értékű Trilak utalvány

  Közönségdíj:
  Mobile Match színmérő készülék
 
A versenyre 2014-ben vagy 2015-ben a nevezési határidőig befejezett munkával lehet nevezni. 
A pályázatok beküldési határideje: 2015.03.31.  A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri választja ki 
a nyereményekkel jutalmazott 3 legjobb alkotást. Facebookon történő szavazással kerül kiválasztásra 
a közönségdíjas. A nyeremények képei illusztrációk.
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Felelős tervező: 
Keller Ferenc (Építész Stúdió Kft.)

Építész munkatárs:
Várkonyi Andrea  (Építész Stúdió Kft.)

Tervezés:
2012-2013

Kivitelezés:
2013-2014

Nettó összterület:
701 m2 

Piros  
saPkás  
HófeHérke 
Társasház a pécsi  
Barbakán téren

Pécs a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kötődően  

igen sok köztéri és építészeti újítással lett gazdagabb. Kulturális és épített közege 

azonban mindig is egyedivé tette a várost: mediterrán hangulatú utcái, a kellemes téri 

kapcsolatok és a kulturális sokszínűség meghatározói Pécs hangulatának.  

Az egyedi miliőnek mára részévé vált a Barbakán térre tervezett, 2004-ben átadott 

társasház (OCTOGON 2004/3), melynek kistestvére idén nyáron készült el.

Szöveg
Építész

Fotó

LáriS BArnABáS

KeLLer Ferenc

The GreypixeL WorKShop 

a 2006-ban európa legszebb tégla-
épülete díját elnyerő pécsi társas-
ház telektömbjének déli végében 
álló kisléptékű társasház méltó 

folytatása a korábban elkészült műnek. a keller 
ferenc által tervezett hófehér épület két igen  

Pécs új építészeti értékkel gazdagodott
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Tervezője a szomszédos épülethez egyszerű, horganyzott  
acélrács felülettel kapcsolja a homlokzatot

A törtvonalú, bejáratokhoz kapcsolódó, ablakoktól eltávolodó folyosó páratlan 
környezetet ad a házbelsőnek

Képeláírás, képaláírás

Az acél- és betonszerkezetek szigorúságát a bejárati ajtók színes felületei teszik játékossá

a házbelsőnek.  közlekedőlemezei oldalvonalá-
nak és korlátszerkezeteinek viszonyrendszere 
trükkös módon teszi könnyedebbé a vasbeton 
lemezeket, melyek minden pontján érződik  
a gondos kivitelezés. a precízen elkészített acél- 
és betonszerkezetek szigorúságát a bejárati ajtók 
színes felületei teszik játékossá, a szomszédos 
épület tűzfalára majd fölfuttatott növényzet 
pedig ezt a képet bizonyára tovább fogja árnyal-
ni, puhítani, teljesebbé, otthonosabbá varázsol-
va a hangulatos belső udvart.

Másik jellegzetessége az épületnek, a homlok-
zat architektúrája. Didaktikusan, egyenletesen 
kiosztott ablaknyílásai ritmusát a körbevezetett, 
kiugratott párkányok és árnyékolók teszik egye-
divé. az így kialakult hosszhomlokzat és az utca 
túloldalán látható fehér, vakolatdíszekkel ellá-
tott földszintes ház díszes homlokoldala izgal-
mas párbeszédet folytatnak. ezen a felületen 
„kommunikál a legtöbbet” az épület. a szintek 
közé a külső homlokzatokra behúzott vakolat-
ugratás finoman oldja a szűk utcák látványát,  
a hófehér felület és a rávetülő, napszakonként 
változó árnyékok folyamatosan komponálják 
az épület látványát. Déli irányba távolodva az 
épületünktől sejlik fel a piros tetőzet, mely  
a többi lakóház hangulatvilágába helyezi  
a fehéren ragyogó házat. Vagyis összképe nyo-
mán megállapítható, hogy a ház illeszkedik az 
épített környezetbe és sajátos, egyedi úton jár-
va emeli Pécs fényét.

fontos ponton kapcsolódik a korábbi házhoz, 
egyrészt az oromzatának formálása, másrészt 
az egyedi belső térkialakítás szellemiségének 
továbbvitele révén.

az épület fő, térre néző oromzata formálás-
tól nem mentesen, frappánsan követi a felső 
beépítés sziluettjét, vezeti le a téri főhomlokza-
tot. Tervezője itt egyetlen erőteljes gesztussal,  
a tető oromzatos és kontyolt kialakítási kombi-
nációjával alkot egyedit, míg a szomszédos épü-
lethez semleges, egyszerű horganyzott acélrács 
felülettel kapcsolja a homlokzatot. ezzel a kiala-
kítással egyszerre hoz létre tömegkapcsolatot, 
valamint cezúrát is, mely már az utcáról sejteti 
a belső udvar lényegét – azzal az építészeti egy-
séggel, ami további jelentős kapcsolódási „felü-
let” a korábban elkészült lakótömbbel.

a kétezres évek derekán született előd pazar 
homlokzati kialakításán túl igen szép, arányos, 
egyedi belső terekkel bír, teheti ezt azért, mert 
az épület vonalvezetése, méretei ezt megenged-
ték. az új ház esetén erre nem volt mód, hiszen 
a piciny telken egyetlen lineáris rendszerű épü-
letet hozhattak létre. keller ferenc élve a szorí-
tott szituáció adta különleges lehetőségekkel, az 
oldalfolyosó, a belső tér és az épülettömeg viszo-
nyával varázsolt igen nagyot. a törtvonalú, bejá-
ratokhoz kapcsolódó, ablakoktól eltávolodó 
„függő” folyosó páratlan környezetet kölcsönöz 

Egyszerű, tiszta felületek
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Az ablaknyílások ritmusát  
a körbevezetett, kiugratott 

párkányok és árnyékolók 
teszik egyedivé

Összképe nyomán megállapít-
ható, hogy a ház illeszkedik az 

épített környezetbe

NyiTáNy
Visegrád új városközpontja

A legrégibb magyar királyi székhelyek egyike, szezonban zsúfolt turistacélpont,  

máskor nyugodt kis település a hegy és a Duna között.  

Egy falunyi város Budapest vonzáskörzetében, megbújó sváb hagyományokkal és annál 

szembetűnőbb, turistafogó szállodákkal: sokáig ez volt Visegrád.

Szöveg
Építész

Fotó

GöTz eSzTer

TAmáS AnnA máriA,  

KoVácS-Andor KriSzTián

The GreypixeL WorKShop
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A palotajátékok, a reneszánsz játszó-
tér és a Duna-part azonban csak 
ráadás. A településnek saját élete is 
van, amit felvirágoztat, de meg is 

nyomorít a kampányszerűen rázúduló idegen-
forgalom. Kevés hely marad a saját igény kifeje-
zésének. Pedig egy új kulturális-közösségi köz-
pont kialakításának vágya már 2000-től 
napirenden volt – történelmi jelentősége miatt 
ekkor kapott városi rangot a mindössze 1700 
lakosú település –, de a terv lassan, módszere-
sen bontakozott ki. Előbb egy elhelyezési ötlet-
pályázat, majd annak tanulságait hasznosítva 
egy szabályozási terv, megint néhány évvel 
később már egy építészeti tervpályázat jelölte ki 
az állomásokat. Utóbbi 2008-ban a Városháza 
bővítésére, a hozzá kapcsolódó főtérre és egy 
komplex kulturális központra szólt, némileg túl-
lőve annál, mint ami a város számára szükséges 
lett volna. A tervezésre a megosztott első díjat 
nyert A + Építész Stúdió kapott megbízást. Ám 
az éppen ekkor elszabaduló gazdasági válság 

Ahogyan a nagyszabású víziók lefoszlottak  
a programról, előbukkantak a település valós 
helyzetét feltáró elemzés szempontjai: a jó kiala-
kítású, de nem kimagasló építészeti minőséget 
képviselő, 19. századi polgárházak, melyek 
kihasználatlan, leromlott állapotban maradtak 
meg a templom, a parókia és a városháza köz-
vetlen közelében; a többszintes, középkori pin-
cével büszkélkedő, de sorsára hagyott mozi;  
a légkábelek szörnyű kötege, az utcaburkolat jel-
legtelensége, és mindezekkel szemben a közép-
kori városiasság nyomai. A tervezés ettől fogva 
két részre oszlott: az A+ Építész Stúdiónál 
maradt a közösségi épület létrehozása, az egész-
ségház homlokzati átalakítása és a közterek átfo-
galmazása, a városháza átalakítását Bártfai 
Tamás építész vette át. A közösségi központot 
tervező építészek, Kovács-Andor Krisztián és 
Tamás Anna Mária komolyan gondolta a kapu-
nyitást a Duna felé, és a középkori „németvá-
ros” főterének helyére egy olyan házat tettek le, 
ami több szempontból is átmenet. Kapu is, épü-
let is, ott is van, de mivel könnyűszerkezet, szük-
ség és továbbgondolás esetén elbontható. Elnyúj-
tott tömege párhuzamosan fut a Dunával, két 
– önálló bejárattal rendelkező – végébe a ren-
dezvényeket kiszolgáló konyha és öltözők, illet-
ve nyilvános mosdók kerültek. Középen egyet-
len belső tér, egy közösségi eseményeket 
kiszolgáló fedett agóra, minimális építészeti ele-
mekkel: a magastetőt tartó faoszlopokkal, pad-
lással, egyszerű vonalvezetésű fapadokkal. Hosz-
szanti homlokzata mindkét oldalon végig 
felnyitható, kinyitott állapotban a tíz-tíz faajtó 
eltűnik: a teret osztó faoszlopokból induló pen-
gefallá válnak. Kívül-belül mindent a fa anyaga 
ural; az ablakok sávja is a lécburkolat mögé 
került, így a hagyományos külső-belső tér egy-
befolyik. A szürke tetőlapok csíkja a folyó és  
a hegy párhuzamait ismétli, belesimul a tájba. 

Generál tervezés:
A+ Építész Stúdió Kft.

Építész tervezők:
Tamás Anna Mária és Kovács-Andor Krisztián  

(A+ Építész Stúdió Kft.)

Építész munkatársak:
Dancs Tamás és Bánfalvi Zoltán

Tájépítészeti tervezés: 
s73 Kft.

Tájépítész tervezők:
Balogh Péter István, Major József

Az egész építmény házszerűsége feloldódik a kör-
nyezetben, inkább összekötő elem a Duna felé 
nyíló nagy füves térség és a város irányában fek-
vő, kisebb zöldfelület között. A kapunyitás gesz-
tusa így a feltáruló látványon túl a kapcsolódást, 
a tér folyamatosságát biztosítja; a főutcától  
a folyóig visszafoglalja a város számára koráb-
ban használatlanul maradt térrészeket. Szabad-
téri színpadnak is hagy helyet – a főutca irányá-
ból lépcsőző lelátókkal –, fasorral jelzi a közép- 
kori főtér kontúrjait és mai leletként még egy régi 
ivókutat is belefoglalt a kompozícióba.

A közösségi ház mögött a főutcáról nyíló, 
tornácos ház is új ruhát kapott. Kétszintes 
dunai véghomlokzatára a közösségi ház külse-
jére rímelő lécburkolat került, a tornác faele-
meit a megmaradt darabok alapján újrafarag-
ták, a nyílászárók finom, visszafogott szürke 
tónust kaptak. Az egészségház előtti tér bur-
kolatában megjelenik a középkorban itt állt 
házak falsávja, egybefogva a múltat és a jelent. 
Az új komplexum nem olyan nagyszabású, 
mint ami a legelső tervekről leolvasható, cse-
rébe viszont józan, finom és mindenekelőtt 
fenntartható, építésében és üzemeltetésében 
csakúgy, mint a közösség életében.

Képláírás, képaláírás

A közösségi ház, mint kapu a Duna felé

átírta az egész projekt célját és értelmét; a kiala-
kult pénzügyi körülmények között lehetetlen 
vállalkozásnak tűnt egy ekkora beruházás. Mint 
utóbb kiderült, a forráshiány nem gátolta, sőt, 
inkább józan megfontolásra szorította a város-
vezetést és az építészeket is. A jócskán csökken-
tett program ugyanis sokkal jobban illeszkedik 
Visegrád valós igényeihez, így a Duna és a rá 
merőlegesen lefutó völgy metszéspontjában 
lévő, viszonylag kis területű központ valóban a 
közösséget tudja szolgálni – nem csupán a rep-
rezentációt.

Az egészségház új, faburkolatú lépcsőtere
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A közösségi ház biopiacot, koncertet, kiállítást és előadásokat is befogadó belső tereKülső és belső tér folyamatossága az épületen keresztül

Esti fényben a pengefalakká nyíló ajtók
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Vízparty
Rudas Fürdő, az új  
Duna-parti látványelem

A Várbazár újraélesztésével persze nem ér föl, de annak jótékony hatását folytatja a 

Duna-parti panoráma új eleme, a kibővített és megújult Rudas Fürdő. A reprezentatív 

sétakert harmóniája, kitáruló szépsége magabiztosan uralja a városképet, a Rudas 

viszont sokoldalú, izgató élményeket sejtet.

Szöveg
Építész

Fotó

Götz EsztEr

Vékony PétEr 

MEdVEczky kaziMir

BujnoVszky taMás

Lassan 450 éve kuporog a Gellérthegy 
és a Duna szorításában a kis törökfür-
dő. Buda számára, noha többé-kevés-
bé folyamatosan használták, egészen 

a 18. század végéig csak valami szép, idegensze-
rű emléket jelentett a „külvárosban” megma-
radt, nyolc boltíves kupola alatti, kör alakú víz-
medence, hiszen a török kor után fürdőkultúra 
sokáig nem létezett.  az 1790-es években figyelt 
föl rá először a város vezetése, ekkor úgy-ahogy 
rendbehozták, de kibővítése, a helyben műkö-
dő gyógyforrások adottságainak kiaknázása 
csak az 1830-as években kezdődött. Innentől 
viszont megindult a rudas Fürdő karrierje. Elő-
ször kádfürdőkkel vették körbe, vendégszobá-
kat és biliárdtermet építettek hozzá, majd fél 
évszázad múlva, a kor igényeihez igazodva, nép-
fürdő lett. Maga ybl mester készített tervet az 
átalakításra, de végül 1884-ben Hofbauer János 
elképzelése nyomán fejlődött tovább, megtart-
va az ybl javasolta klasszicista kompozíciót. Egy 
évtizeddel később kétszintes, karzatos úszóme-
dence épült hozzá, színpompás majolika burko-
lattal, majd a 20. század fordulóján, az Erzsébet 
híd megépültével párhuzamosan (a pestről érke-
ző fürdőzőkben bízva) újabb átalakítás követ-
kezett. az első világháború idején az együttest 
délen lezáró aranybárány fogadóból ásványvíz 
palackozó lett. Egyszóval a rudas nőttön-nőtt, 
a házsorból épületkomplexum lett, egymástól 
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elütő használatú és karakterű épületek tapadtak 
a hegy lábához, változatlanul szűk helyzetben, 
amelyet egyre nagyobb elvárások terheltek.

a rudas többször is bizonyította, hogy Buda-
pest a túlélők városa: itt egészen 2006-ig tartott 
a Kádár-korszak. 1945 után ekkor történt az első 
komolyabb beavatkozás, mindjárt óriási felhá-
borodást keltve az ízlést, stílust és hagyományt 

egyforma vehemenciával romboló felújítással. 
a gagyi részletek és a megoldatlanul hagyott 
közlekedési helyzetek ellenére azonban kirajzo-
lódott az a koncepció, hogy a fürdő történeti 
rétegei az alaprajzi szerkezetben egy nőtt város 
karakterét hordozzák, ezt érdemes, sőt erény 
megtartani, továbbgondolni és építészeti eszkö-
zökkel hangsúlyossá tenni. 2012-ben a Budapest 

Hévizei és Gyógyfürdői zrt. alaposan átgondolt 
rekonstrukcióba fogott, ami – első lépésként  
a homlokzatokon – ezt a vonulatot vitte tovább: 
a színek és a részletképzés révén határozottan 
elkülönült az északi Juventus-szárny kádfür- 
dős tömbje a nappali kórház kétszintes épüle-
tétől, majd a bejáratot és előcsarnokot magá- 
ba foglaló, utcaszerű, földszintes folyosó és az 

A tetőterasz aszimmetrikus kontúrja a Gellérthegy szikláira rímel

A tetőterasz hátrafutó pengefala
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A törökfürdő barlangszerű hatása az új wellnessrészlegben is otthon van A girih-minta megsokszorozódása a víz- és üvegfelületek között a wellnessmedence körül

A hajdani Aranybárány fogadót megidéző Zsolnay majolika-falikutak egyike

impozáns uszodacsarnok következett. Mindezt 
a déli oldalon a szívfájdítóan romos állagú, rég 
bezárt palackozó zárta.

a mostani megújulásban éppen ez a torzó 
kapott főszerepet. Vékony péter építész és 
Medveczky Kazimir belsőépítész tervei nyomán, 

 A Juventus-szárny megújult öltözője

egyetlen év építkezés eredményeként a rudas 
igazi fürdővárossá lett, olyan látványosság, 
ami az egész Duna-parti látványt felpezsdí-
ti, mint a fürdőt kiszolgáló hévíz az ide beté-
rők testét és lelkét. az íves záródású, törtfehér 
homlokzatot a földszinten térdmagasság- 

ból induló, széles sávablak, az emeleteken 
üvegkorláttal határolt kilátóterasz futja kör-
be, legfelülre a törökfürdő kupolaformáját 
ismétlő boltívek alatt pazar panorámameden-
ce is került. a homlokzat felületén kecsesen 
játszó, önmagába forduló girih-minta vibrál, 

az iszlám kultúra geometrikus díszítésé- 
vel rokon, sejtelmes és mégis puritán, rész-
ben szemérmesen kitakarja az utca látvá-
nyából az üveg mögött fürdőzőket, részben 
fel is hívja a figyelmet: valami kivételes 
élményt rejt odabent.

És tényleg. a déli szárnyban épült ki a rudas 
új wellnessrészlege. a földszinten két közepes 
méretű (gyógyvizes) és két merülőmedence, 
semleges tónusú térben, de élénk színű zsolnay 
majolika-falikutakkal (az érzelmi hangsúlyok 
megteremtése mellett témájuk, a csavart szarvú 

bárányfej kedves utalással hozza vissza az egy-
kori aranybárány fogadó emlékét), a különle-
ges ásványi összetételű vízhez illeszkedő, és az 
egyes medencékhez hőfokok alapján hozzáren-
delt, változatos színvilágú mozaik burkolatok-
kal, eltolt medenceszintekkel, úgy, hogy a bent 
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pihenők a Duna és a hegy felé is teljes panorá-
mában gyönyörködhessenek. a belső térben, 
finom jelzésekkel, de ismét felbukkan a hom-
lokzati girih-mintázat kristályképlete, alig érzé-
kelhetően dinamizálja az összhatást, a wellnessbe 
érkező, sötétebb tónusú, izgalmasan barlang-
szerű folyosónak a medencékhez irányító vilá-
gosabb oldalfalát. a medencetér fölött éttermet 

alakítottak ki, ami kívülről, az utcáról önálló 
bejárattal megközelíthető – belsőépítészetét  
sajnos nem a fürdőt tervező Vékony péter és 
Medveczky Kazimir, hanem a bérlő ízlése ala-
kította. Ennek köszönhető, hogy a nyolcvanas 
évek néhány igazán kínos pillanatát itt váratla-
nul ismét megkapjuk, az egyedileg lyuggatott 
székektől az álmennyezet negatív mintáiból 

kivirító színes fénypászmákig, a vaskos oszlo-
pot borító diszkógömb-villódzásig. De lega- 
lább ki lehet ülni a teraszra, a folyópart látványa 
sok mindent feledtet. a legfelső teraszra kijut-
va a vendég már mindent megbocsát, itt kide-
rül, hogy az utcáról szemrevételezett kupola 
alatt valóban meleg pezsgővíz várja, az édes élet 
legédesebb momentuma. Mögötte, a folyosó 

bővületében egy kis bárt alakított ki a tervezői 
lelemény, ami közvetlenül az uszoda fölötti 
napozóteraszhoz kapcsolódik – nem kérdéses, 
hogy jövőre már ez lesz a város legkedveltebb 
nyáresti helyszíne.

a wellnessrészlegtől és az éttermi tömbtől az 
uszoda felé haladva, a belső térben még folyik  
az építkezés. Decemberre azonban itt, a korábbi  

Az uszodacsarnok, az étterem és a wellness-szárny Gellérthegy felőli homlokzatai

A tetőterasz kupolaíves panorámamedencéje
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Vezető tervező:
Vékony Péter (nirmana építésziroda kft.)

Építész munkatárs:
chvalla diána (nirmana építésziroda kft.)

Belsőépítész tervező:
Medveczky kazimir (Medveczky & Gothárd kft.)

Műemléki referens:
Muskovszkyné janotti judit

hulladéktereket ötletesen kihasználva, elkészül  
a kétszintes szaunavilág, ahol a klasszicista bolt-
ívek alatt gőzkabinok, jeges merülőmedencék, 
párafülkék, szaunák ritkán tapasztalt változa-
tossága fogadja majd a vendégeket, a wellness-
részben kibontott, emocionális és térbeli-szer-
kezeti hangsúlyokat hordozó színkoncepció itt 
még erőteljesebben érvényesül. Ide az uszodá-
ból már közvetlenül is fel lehet jutni, az előcsar-
nokon való áthaladás nélkül.

Egyáltalán, az új átalakítás megszüntette  
a rudas előcsarnokában uralkodó káoszt, átlát-
hatóvá tette a térkapcsolatok szövevényét. a be- 
járattól induló folyosón, a pénztár után egyér-
telműen szétválnak az irányok a nappali kórház, 
az uszoda, illetve a wellness felé. a közlekedő-
terek egyértelműbbek lettek, kis igazítások jól 
használhatóvá varázsolták a falakon belüli für-
dőváros bonyolult világát. Új ruhát, stílusos 
megvilágítást kapott a kórházi szárny öltözőte-
re, a halványzöld árnyalatok révén fénnyel telí-
tődik még a külső világítástól elzárt folyosó is, 
visszafogott, letisztult részletek jellemzik a bete-
gek terét. az apró beavatkozásoktól, az egész 
kapcsolati rendszer átgondolásától, az uszoda-
csarnok zavaró elemeinek elhagyásától és az fel-
ső öltözőszint újraélesztésétől felragyogott az 
egész komplexum.

Új kupola a budai Duna-parton
Az áthajló tetőidomok látványa a Gellérthegyről
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FELÉpüLT A TüsKEcsArnoK

Mellékletünk a Nemzeti Sportközpontok támogatásával készült



Minden  
szeMpontból 

vonzó  
létesítMény

Interjú  
Vígh László  

miniszteri biztossal  

A Tüskecsarnok befejezésével és átadásával sikerült  

Budapest szégyenfoltját eltüntetni,  

a kudarc helyett a siker szimbóluma lesz – mondta Vígh László,  

a beruházásért felelős miniszteri biztos.  

A Nemzeti Sportközpontok vezetője szerint a létesítmény  

a gyerekek mentalitására és egészségére is  

pozitív hatást gyakorolhat.

A Tüskecsarnok építése eredetileg 1993-ban kezdődött,  
majd 1996-ban leállt. Mikor került először szóba, hogy befejezik  
a sokáig félkészen álló létesítményt?
2010-ben megkerestek a jégkorong- és a korcsolyaszövetségtől, és 
arról tárgyaltunk, mit lehet tenni, hogy több legyen a használható 
jégfelület Budapesten. Akkor az egyik megbeszélésén felvetődött, 
hogy a Tüskecsarnok megfelelő helyszín lehetne. Megnéztük, felmér-

emellett pedig a sport arról is szól, hogyan szolgáljuk ki a lehető 
legjobban a közönséget, így mindig érkeznek az új technológiák, 
legyen szó a kényelmesebb székekről, korszerűbb beléptető- 
rendszerről vagy eredményjelzőről. Most ez a legmodernebb sportlé-
tesítmény a fővárosban, de van lehetőség a későbbi újítások beépíté-
sére is, mivel a rendszereket úgy vásároltuk meg, hogy egymással 
kompatibilisek és fejleszthetők legyenek.

A külső megjelenés mennyire volt fontos?
Elengedhetetlen, hogy vonzó legyen az épület, ne csak szolgáltatá-
saiban, hanem kinézetében is. Ebben nagy szerepet játszik a csarnok 
tetején lévő 84, egyenként hat méter magas, piramis alakú, üvegből 
készült „tüske”, amelyek speciális éjszakai világítást kapnak, így  
a csarnok Budapest éjszakai látványosságává is válhat.

Egyeztettek a sportági szövetségekkel is?
Az összes szervezettel kapcsolatban álltunk és állunk, hiszen nekik  
is építettük a létesítményt. Sokat segítettek a beruházás során, és 
megfogalmazták, hogy milyen hazai és nemzetközi elvárásoknak és 
előírásoknak kell megfelelni. Ezeknek meg is felel a Tüskecsarnok, 
hiszen már vannak lekötött mérkőzések, versenyek több sportágban. 
Az egyik megbeszélésen Jónyer István világbajnok asztaliteniszező 
azt mondta, hogy ők nem tudják használni a nagycsarnokot, mert 
felülről bejön a fény, és ez zavaró. Meg kellett tehát oldani, hogy az 
asztaliteniszezők is tudjanak versenyeket rendezni benne, így 
megkerestük azt a megoldást, amellyel alkalmassá válik a létesít-
mény az asztalitenisz versenyek szigorú előírásainak is.

A hivatásos sportolók mellett kiket várnak még?
A Tüskecsarnok otthona lesz az utánpótlás-, a szabadidős és az 
egyetemi sportéletnek is. A konditermet, a két squashpályát,  

tük az épületet, amelyben akkor még madarak fészkeltek, és nagy 
kihívásnak tűnt, hogy sportolásra alkalmassá tegyük. Végül nagy 
munka után ideiglenes használatbavételi engedéllyel felállították  
a hokipályát, így egy évig használhatták a csarnokot a jégkorongozók. 
Aztán a kabinet elé vittük a projektet, majd 2012 tavaszán megszüle-
tett a kormánydöntés arról, hogy befejeződhet Tüskecsarnok, a mun- 
kacsarnokok és a mélygarázs építése, pár hónappal később pedig 

arról határoztak, hogy a mellé tervezett uszodát is befejezzük az 
eredeti elképzelés szerint. Ez két rendkívül fontos döntés volt, 
hiszen elkezdhettük a munkát az épületen, amellyel akkor már  
16 éve nem történt semmi.

Mit jelent Budapestnek a Tüskecsarnok?
Több mint 20 évet várt a főváros és Magyarország arra, hogy ebből  
a „szellemkastélyból” valami hasznosat építsünk. Most végre sikerült 
Budapest szégyenfoltját eltüntetni, és a létesítmény, amely eddig  
a kudarc, a gyengeség, a lemondás szimbóluma volt, most a siker,  
a sport és az önfeledt kikapcsolódás szinonimájává válik. A Tüske-
csarnokra óriási szükség van, hiszen kevés a sportlétesítmény  
a fővárosban, ilyen színvonalú, amely ráadásul multifunkciós is,  
pedig főleg nincs.

Mi jelentette a legnagyobb kihívást az építkezés során?
Az épület nagyjából 50-60 százalékos állapotban lehetett a beruházás 
kezdetén. A teljes felmérés csaknem egy évig tartott, hiszen 16 év 
alatt megváltoztak az építési előírások, így meg kellett vizsgálni, mi 
az, ami már elavult, vagy nem felel meg a mostani előírásoknak, 
szabályoknak, szabványoknak. Több statikus csapattal is megvizsgál-
tattuk a létesítményt. A tűzvédelmi rendszert ki kellett cserélni, mert 
annyira átalakult a szabályozórendszer. Ezen kívül külön számításo-
kat végeztünk, hogy a 36 x 18 méteres termek helyett hogyan lehetne 
20 x 40 métereseket kialakítani – a terek elforgatásával –, de ehhez az 
egész tetőszerkezetet le kellett volna bontani – amely több milliárd 
forintos további forrást igényelt volna –, így erről végül letettünk.

Olyan lett a csarnok, amilyennek megálmodták?
Sosem lesz olyan egy létesítmény, amilyennek eredetileg elképzeljük. 
A beruházás alatt folyamatosan kerestük az újabb lehetőségeket, 



a fitneszórákat bárki látogathatja, ráadásul január végéig kedvez-
ményes jegyeket válthat. A sportpályákat a két közelben lévő egye- 
tem diákjai mellett utánpótlás-nevelő egyesületek használhatják. 
Egyeztettünk már Hoffmann Tamás kerületi polgármesterrel és  
az iskolákkal is, hogy délelőttönként a csarnok helyiségeiben test- 
nevelésórákat tartsanak. 

Tehát a létesítménynek egészségmegőrző szerepe is van?
Nemcsak az egészségre, hanem a mentalitásra, a hozzáállásra,  
a szemléletre is hatással kell lennie. Most már nem mondhatja azt  
egy újbudai gyerek, hogy nem jön sportolni, mert nincs megfelelő 
létesítmény. Lesz hol mozogni, így jobban érzik majd magukat a fi- 
atalok, és mind testileg, mind lelkileg egészségesebbek is lesznek.

Mennyiben szempont a gazdaságos működtetés?
Természetesen fontos, de szerencsére jók az értékesítési adataink. 
Már százmillió forint értékben vannak előszerződéseink különböző 
rendezvényekre, a sport mellett kulturális eseményekre, konferenci-
ákra is. Jövő novemberre pedig már minden hétvégét lefoglaltak.

Komoly hiánypótlás

noha a tüskecsarnok számos különbö-
ző igényt képes kielégíteni, egy bizo-
nyos sportágnak kiváltképp a haszná-

ra válhat majd. „nem lennék meglepve, ha az új 
aréna segítene felépíteni, majd idővel befogad-
na egy erős kézilabdacsapatot, amely ma még 
hiányzik budapestről” – fogalmazott az 
octogonnak Mocsai Lajos.

A testnevelési egyetem rektorjelöltjének –, 
aki december 18-tól töltheti be a posztot – az  
a vágya, hogy a tüskecsarnok otthont adjon egy 
magasan kvalifikált felnőttcsapatnak, hamaro-
san máris teljesülni fog, elvégre ide költözik 
majd a Ferencváros női együttese, amely a köz-
elmúltban két európai kupát, két KeK-et is 
nyert. logikus döntés, mivel a zöld-fehérek 
Kőbányai úti létesítménye, az elek Gyula Aré-
na csak a bajnokik befogadására alkalmas, az 
európai kupameccseit dabason játszotta az 
utóbbi években. „A tüskecsarnok a méreténél 
fogva nemzetközi meccsek rendezésére is alkal-
mas, éppen ezért borzasztóan hiánypótló buda-
pesten” – folytatta Mocsai.

valóban, az új, négyezres befogadóképességű 
aréna a második legnagyobb sportcsarnok lett 
a fővárosban, ráadásul „nagyon jó helyen van, 
multifunkcionális, otthont adhat labdajátékok-
nak, jégkorongnak, de van benne squashpálya, 
konditerem, két tornaterem és több szauna is” 
sorolja a férfi és a női válogatott korábbi szövet-
ségi kapitánya. Azt már mi tesszük hozzá, hogy 
az újbudai aréna 2015 második felében kiegé-
szül egy versenyuszodával is.

„Az egyetemi sportoknak is komoly lökést 
adhat” – jegyezte meg Mocsai, ám a testneve-
lési egyetemmel kapcsolatos tervei nincsenek  
a létesítménnyel.

bár a jövőbe az európai Kézilabda szövetség 
mesteredzője sem lát, kézenfekvő lenne, ha  
a Ferencváros férfi csapata – amely a nőihez 
hasonlóan hamarosan a tüskecsarnokba költö-
zik majd – idővel felnőne a két vidéki nagyágyú, 
a veszprém és a szeged mellé, amelyek jelenleg 
egyaránt biztos továbbjutásra állnak a maguk 
bajnokok ligája csoportjában. (Ujlaky istván)

Hogyan illeszkedik a Tüskecsarnok átadása a Nemzeti Sportközpontok 
többi fejlesztésébe?
Teljesen beleilleszkedik a koncepciónkba. A sportlétesítmények te-
rén le voltunk maradva, hiszen az elmúlt 30 évben nem épültek újak,  
a meglévők pedig folyamatosan pusztultak le. Az utóbbi évek fejlesz-
téseinek köszönhetően kezdünk felzárkózni. 

Melyik létesítmény átadása lehet a következő?
Tavasszal nyithat meg a felújított Mátraházi Edzőtábor, ezt már a 
szövetségek is nagyon várják. A magaslati központban új csarnokot, 
nagyobb edzőtermet, wellness- és fitneszrészleget alakítunk ki,  
a legendás Balczó-kör útvonalát pedig a legmodernebb felszereléssel 
látjuk el. A többi projekt is jól halad. Zajlik a balatonboglári Nemzeti 
Kézilabda Akadémia közbeszerzési eljárása, és hamarosan megjele-
nik a Rátgéber Kosárlabda Akadémiáé is. Elkészült a Puskás Ferenc 
Stadion engedélyes terve, jövő év elején készen lesznek a kiviteli 
tervek is, és tavasszal megkezdődhetnek a bontási munkálatok. A köz-
nevelési infrastruktúra-fejlesztési program keretében több mint húsz 
tornaterem és uszoda építése kezdődik meg hamarosan, és döntött  
a kormány iskolák építéséről is.

Meglepő építészeti táj



Jel  
eGy építészeti táJbAn
Lázár Antal vezető tervezővel Mizsei Anett beszélgetett

Mondjon pár szót, majd folytatom!

Tizenhat év...?
Húsz! Húsz év eredménye ez az épület, ami nagyon hosszú idő, egy 
életpálya fele! Nagyon nagy öröm volt nekem a átadó. Kevés épületet 
tudok, amely ennyi ideig épült, és ennek furcsa előtörténete is van. 
Húsz éven át vizsgáltam, hogy miért nem épült be oly sokáig ez a 
terület. Az 1800-as években még egy nagy Duna-öböl volt itt. 1885 
körül épül meg a Kopaszi-gát, majd a vizes talajáról elnevezett 
Lágymányoson az 1896-os világkiállításra fa várost építettek. A „Kis 
Konstantinápoly” népszerű szórakoztató negyed lett, de utóbb leégett. 
Közben a főváros folyamatosan tervezte egy sportközpont létrehozá-
sát, már az első világháború után szóba jött egy esetleges olimpia 
megrendezése, mégis, a II. világháború után a terület még üresen állt. 
A városligeti Ipari Vásárt is tervezték ide áttelepíteni, többek között 
mesterem, Gulyás Zoltán is készített erre terveket.

Hogyan indult el a Tüskecsarnok projektje?
1990 körül Magyarország és Ausztria elhatározta, hogy közös 
világkiállítást rendez. Óriási lelkesedés fogadta az ötletet idehaza, és 
1993-ban tervpályázatok sorát írták ki, így ide, a Lágymányosra is.  
A Magyar Péterrel közösen leadott tervünk a sport- és kulturális 
központ pályázaton – Cségoly Ferenc tervével holtversenyben –  
megosztott első díjat nyert. Végül a sportcsarnok nekünk jutott,  
a kulturális központot pedig ő tervezhette.

Mi volt a legelső pályázati terv koncepciója?
Olyan gondolatot álmodtunk meg, hogy nem voltunk biztosak benne,  
a zsűri elfogadja-e. Sok funkciót kellett elhelyeznünk, ha épületként 

fogalmazzuk meg, az mintegy húsz százalékos beépítéssel járt volna 
a megengedett tízzel szemben. Így végül nem hagyományos beépítést 
terveztünk, hanem egy építészeti tájat: függőleges felület jóformán 
nincs is, a funkció pedig jelentős részben a föld alatt található. Az 
eredeti ötletünk az volt, hogy a kupolára, egészen az üveg felülvilágí-
tókig földtakarás kerül, de a tervezett rétegvastagság adta plusz teher 
olyan statikai következményekkel járt, hogy végül a fém- 
lemezfedés mellett döntöttünk. Előképünk egyébként a Müncheni 
Olimpiai Csarnok volt, amelyet Frei Otto és a Behnisch & Partner 
tervezett egy hasonlóan érdekes történetű helyszínre. Ott egy régi 
repülőteret hasznosítottak újra, csakhogy a világháború után oda 
hordták a romokat, és így alakult ki a sajátos domborzat.

Nagy lépés  
az egyetemi sportnak

A tüskecsarnok egyik kevésbé hangsú-
lyozott erénye, hogy távolról sem csak 
a profi sportot szolgálja a jövőben. bár-

ki igénybe veheti az aréna sokszínű szolgáltatá-
sait, ugyanakkor az egyetemi sport külön sze-
repet kap majd benne.

„olyan pénzügyi megoldást kell találnunk, 
amely a csarnokot üzemeltető nemzeti sport-
központoknak és az egyetemistáknak is megfe-
lelő” – mondta az octogonnak Dr. Kiss Ádám, 
a Magyar egyetemi-Főiskolai sportszövetség 
(MeFs) elnöke. „Üzletileg az esti órák és a hét-
végék a legértékesebbek, az egyetemi órák szem-
pontjából viszont a hétköznap délelőttök és a 
napközbeni órák a legfontosabbak, éppen ezért 
biztos vagyok abban, hogy hamarosan megta-
láljuk a megfelelő konstrukciót.”

Jelenleg is zajlanak a tárgyalások az üzemel-
tető és a MeFs között, az utóbbira ráadásul 
további „szinkronizálás” is vár, elvégre a csar-
nokot a Műegyetem és az elte tanulói is hasz-
nálják majd. dr. Kiss ádámnak a két egyetem 
leendő megállapodása felől sincsenek kétségei, 
sokkal fontosabbnak tartja hangsúlyozni, hogy 
„a magyar egyetemi sport egy nagyon jó létesít-
ményt kapott”, amely gyakorlatilag minden lát-
ványsportnak otthont adhat, és amely „rendkí-
vül flexibilisen használható, sok mindenre 
alkalmas, az edzéseken, egyetemi testnevelési 
órákon át egészen az európai szintű meccsek 
lebonyolításáig”.

Az elte Atomfizikai tanszékének professzo-
ra, aki fiatalon hat éven át kosarazott  
a beAC-ban, kiemelte, hogy a korábban viszony-
lag nehezen megközelíthető infopark peremén 
lévő arénához most két buszjárat – a 153-as és  
a 212-es – is vezet, ezenkívül hamarosan az egyes 
villamos is átmegy majd budára a Rákóczi hídon. 
„Magának a tüskecsarnoknak pedig hatalmas, 
kétszintes, 435 autó elhelyezésére alkalmas par-
kolója van, amely a hét minden napján nyitva áll 
majd, a közlekedéssel tehát biztosan nem lesz 
gond” – fűzte hozzá dr. Kiss ádám. 

A fentiek mellett a MeFs természetesnek  
tartja azt is, hogy a nem egyetemistáknak fenn-
tartott időszakban a profitmaximalizálás lesz  
a csarnok célja. (Ujlaky istván)

„Végül nem hagyományos beépítést terveztünk, hanem egy építészeti tájat:  

függőleges felület jóformán nincs is, a funkció pedig jelentős részben a föld alatt található.”



Hogyan dolgoztak együtt Magyar Péterrel? Közös cégük volt?
A hatvanas években egy vállalatnál dolgoztunk, de ő 1970 után 
Amerikába költözött. Egyetemeken oktatott, kiállításai nyíltak. Mégis  
a pályázaton közösen indultunk, faxon jöttek-mentek a rajzok, így 
gondolkodtunk együtt – 8000 kilométer távolságból – egészen a 
kiviteli tervek elkészültéig. Nem is nagyon telefonáltunk, viszont ez idő 
alatt csaknem ezer rajzot váltottunk. Kapcsolatunk azóta is töretlen, 
baráti és építészi.

Hatalmas szellemi munka áll a terv mögött, hogyan szakadt félbe a meg-
valósítása?
1996-ban váratlanul kiderült, hogy nem lesz világkiállítás. A kiállító-
térnek is alkalmas Tüskecsarnok utána egyetemi sportközpontként 
működhetett volna. Az ELTE északi és déli tömbje el is készült, utóbb  
a Műegyetem egyes karai is ide költöztek – több épületet mi tervez-
tünk -, de a csarnok építése leállt. Kívülről úgy festett, mintha kész 
lenne, de hiányoztak a szakipari munkák és a gépészet. Várta sorsa 
jobbra fordulását, de az csak nem akart elérkezni, és lassan az állaga 
is romlásnak indult. 

Húszéves tervet kellett aktualizálni építészeti, szerkezeti, erkölcsi érte-
lemben. Mennyire értelmezték újra az akkorihoz képest?
Húsz év alatt sok minden megváltozik, mégis úgy éreztük, az alapgon-
dolat ma is friss még. Jelentős részét ma sem csinálnánk másként, 
így nem jutott eszünkbe, hogy radikálisan beavatkozzunk. Azok az 
épületek, amelyek a divatból kikopnak, nem is lehetnek igazán 
sikeresek. Bízunk abban, hogy ez az épület, amelynek hagyományos 
értelemben még homlokzata sincs, hiszen a domb fölött csak a fém- 

lemez és a nevét adó üvegbevilágító-sor emelkedik, sikeres lesz. 
Néhány dolgot azonban módosítani kellett. A nézőszámot a nemzetkö-
zi versenyek kedvéért négyezer főre, nagyjából a duplájára bővítettük. 
Ez a lépték hiányzó kategória ma Budapesten, hiszen a Sportaréna 
tízezer fős befogadóképességével sok eseményhez túl nagy. Ehhez 
persze a parkoló kapacitását is növelni kellett.

Hogyan volt ez lehetséges, hiszen az épület alatt már elkészült az erede-
ti méretezés szerinti mélygarázs?
Valóban, annak idején úgy terveztük meg az épületet, hogy egy városi 
tér alatt bújik meg a csarnok az edzőtermekkel, majd végül legalul 
a parkoló kétszáz autóra. Résfalas szerkezettel készült, és a legalsó 
padló alatt olyan vasbeton lemezként épült meg, amely a tizennyolc 
méteres fesztávval födémként is használható. Bányászati módszerek-
kel, a metróépítéshez hasonló technológiával még egy szintet ki 
lehetett alakítani, megduplázva a férőhelyek számát.

Milyen látvány fogadja a látogatókat az átadás után?
Bejáratonként ezer főre számítottuk ki az áteresztést. Szélfogókon át, 
az ellipszis alakú körüljáróba lépnek be a látogatók, üvegfalon át 
tekinthetnek rá a szerkezetekre, a lelátókra és a felülről természetes 
fénnyel megvilágított pályára. Nyolcvannégy darab, egyenként 
háromszor három méter alapterületű tüske alkotja a felülvilágítót. 
Azon túl, hogy tetszett a forma, kellő mennyiségű fényt visz be a 
térbe, kívülről pedig dinamizálja a környezetét. Este színes fényfor-
rásként jelenik meg – annak idején LED-világítás sem volt még 
elérhető, most beépülhetett ide az is. Azt reméljük, hogy a domb és  
a tüskék új jelképeivé válnak majd az egyetemi negyednek.

A közel 6000 négyzetméteres csarnok nézőtere az eredeti tervekhez képest jelentősen bővült: 2400 fő helyett akár 4000 fő befogadására is alkalmas

A létesítmény szimbolikus eleme lehet az óratorony



A tÜsKeCsARnoK 
úJ élete
új életre kelt, ami korábban már el- 

veszni látszott. A tüskecsarnok 
kivitelezése 2014. november 27-én 
befejeződött, átadták az épületet.  

A lágymányosi terület a rendszerváltás után 
mint az expo számára kijelölt terület került ref-
lektorfénybe. 1993-ban írtak ki pályázatot  
a csarnokokra, amelyen lázár Antal és dr. 
Magyar péter (A&d stúdió) terve nyert. Az épü-
letek kiállítótérként funkcionáltak volna a világ-
kiállítás alatt, hogy aztán sportközpontként és 
uszodaként használják őket tovább. Az expót 
azonban először 1995-ről 1996-ra módosították, 
majd lemondták. (egyetlen ország fejezte csak 
be kiállítási pavilonját a területen. A vatikán 
expóépülete ma a Magyar szentek plébániája.)

Az uszoda építése 1995-ben állt le, egy jóko-
ra gödör kiásásán túl nem jutottak a kivi- 
telezők. Az egyetemi épületekhez közelebb  
álló részen kulturális központ épült volna.  
A Cságoly Ferenc tervei szerint megépítendő 
központba szánták a szkéné színházat is. Az 
alapozás megkezdődött, de ennél tovább nem 
jutottak - az alapok ma is ott vannak a földben 

a tüskecsarnok előtti tér alatt. A szabadtéri 
pályákat és egy ezer négyzetméteres, kisebb 
csarnokot fejeztek csak be, ezeket a beAC-
sporttelep részeként ma is használják az egye-
temisták. A tüskecsarnok szerkezete 1996-ra 
elkészült, amikor a következő években meg-
akadt a munka, először csak ideiglenes leállás-
ról volt szó. ám hamarosan jött a kormányza-
ti döntés, miszerint a kevés pénz miatt az 
egyetemi épületek befejezése kap prioritást,  
a csarnok továbbépítését szüneteltetik. 

A munka folytatása kétszer is közelinek lát-
szott már: a 2002-es tornász vb-t, majd a 2006-
os úszó eb-t tervezték ide. végül mindkettő 
más helyszínt kapott. A beAC sportpályáit nem 
számítva egyetlen létesítmény készült csak el 
teljesen: a földbe süllyesztett, kör alaprajzú, sár-
gára festett trafóház. ez is csak azért, mert  
a négy blokk egy része szolgálja ki az infopark-
ban megépült új irodaházak némelyikét.

A nagyjából 50-60 százalékos készültségnél, 
több mint 6 milliárd forint elköltése után meg-
torpanó, szerkezetkész épület állagmegóvására 
évi közel 50 millió forintot költöttek.

2007-2008 során az is felmerült, hogy a sport-
funkciót elvetve, konferencia-központként fejez-
zék be az épületet. erre pályázatot is kiírtak, ám 
végül az egyetlen talpon maradt jelentkező sem 
kapta meg a bankok támogatását az építkezés-
hez, így a csarnok továbbra is félkészen várta 
sorsának jobbra fordulását. 

A tüskecsarnok újjáépítése 2012-ben kapott 
új lendületet. A kormány döntése alapján indult 
el másfél évtized szünet után az épület befeje-
zése, egyetemi sportközpont céljára. ennek kivi-
teli terveit is az A&d stúdió készítette el. 

Az épület építészeti minősége alapján jobb sors-
ra volt érdemes. lázár Antal és dr. Magyar péter 
természetbe simuló épületeket álmodtak a hely-
színre. Már a kilencvenes évekbeli látványterve-
ken, tervrajzokon is jól látszik, hogy földborítás-
sal, a felszín alá süllyesztve tették befogadható 
arányúvá a hatalmas tereket magukba foglaló  
csarnoképületeket. Az első tervek szerint szinte 
teljesen földborítású lett volna a csarnok, ám költ-
ségcsökkentés céljából ez módosult, a csarnok fém-
tetőt kapott, tetején a jellegzetes felülvilágító  
rendszerrel. A küzdőteret 4 méterrel a felszín alá 

süllyesztették. A cél egy „hullámzó” építészeti táj 
létrehozása volt a területen, ahol az épületek nem 
hivalkodóak, nem konkurálnak egymással. 

Főbejárat két oldalról is készült: az egyik az 
egyetemi épületek, a másik a szemközti ol- 
dalon, az edzőtermek tetőkertje felől. ezek  
mellett oldalról is létesült egy kisebb és egy 

nagyobb, az előcsarnokot is magába foglaló 
bejárat. Mindezek együtt elegendő menekülé-
si útvonalat is biztosítanak.

Az épület legszembetűnőbb ismertetőjegye  
a 97 x 65 méteres, ellipszis alakú tető. Különle-
ges tervezést és precíz kivitelezést igénylő szer-
kezete két irányban hajlított tartók összemet-

sződéséből alakult ki. erre korcolt fémlemez- 
fedés került. Az ívtartók egymásra merőlege- 
sek, rácsos szerkezetet adnak ki. Körben kettős 
oszlopsor támasztja alá a szerkezetet, ennek  
a tetejére került a 42 x 18 méter méretű felülvilá-
gító rendszer, amely körülbelül 6 méter magas 
üvegfalú gúlákból építkezik. A csarnok nevét is 

 A Tüskecsarnok edzőterem felőli főbejárata, amely a tetőteraszt köti össze a csarnok nézőterével

Az előcsarnok felé vezető rámpa



adó 84 felülvilágító elem enged természetes fényt 
a csarnokba. ezek alulról árnyékolóval szabályoz-
hatók, éjszaka pedig színes led-fényekkel meg-
világíthatók. A tetőszerkezet tervezői dr. Kollár 
lajos és Andreánszky imre voltak. 

A nézőtér alatt körbefutó folyosóról nyílnak  
a kiszolgáló helyiségek, raktárak. A hátsó főbejá-
raton keresztül az edzőtermek feletti tetőre jutha-

tunk ki – ide már eredetileg is zöldtetőt álmodtak, 
ami szerencsére meg is valósult. A tető síkjából 
három építmény magasodik ki. Az első egy olyan 
torony, amely lépcsőházat, liftet és füstelszívó szel-
lőzőt rejt. ezen keresztül a mozgássérült vendé-
gek vagy a paralimipiai sportolók juthatnak le az 
öltözők és edzőtermek felé. A másik kettő pedig 
lépcsőháznak, illetve liftaknának épült.

A körülbelül 73 x 117 méteres, téglalap alap-
rajzú edzőtermi szekció is részben föld alá süly-
lyesztett. területére jellemző, hogy ekkora 
helyen akár két hipermarket is nyílhatna.  
A közlekedő folyosók a tér felosztását, az egyes 
termek megközelíthetőségét is szolgálják, de 
falai tartószerkezetként is funkcionálnak.  
A termek így közbenső alátámasztások nélkül 

épülhettek meg. e zóna funkciója a kilencve-
nes évekbeli tervekhez képest módosult. Az 
eredeti változat szerint a hat edzőtermet össze-
kötő nyílásokat egy szellemes ötlettel úgy ala-
kították ki, hogy körben, a termeken át egy 200 
méteres futópálya keletkezett – télen itt lehe-
tett volna a futóedzéseket megtartani. A 2013-
as újrainduláskor viszont előtérbe került az 
épület gazdasági fenntarthatósága, így a hat 
edzőterem négyre módosult, a két felszabadult 
terem pedig közbenső födém beszúrásával új 
funkciókat kapott: squashpálya, wellness-
központ, különtermek szolgálják itt a bérletet 
és napijegyet váltókat.

ezen terek belsőépítészetét a fehér mészkő-
tégla alkalmazása határozza meg. A tájékozó-
dást szellemes megoldás segíti: a „piszkos”, azaz 
utcai cipőben is bejárható részeket piros ajtók, 
míg a „tiszta”, azaz edzőcipőben használható 
részeket világoskék ajtók jelzik. A főbejáratok, 
nagykapuk élénk citromsárga festést kaptak. 

Az eredeti tervek még kiállítási csarnokról, 
majd egyetemi sport- és kulturális központról 
szóltak. A 2010-es évekre azonban megváltoz-
tak az igények. előtérbe került a minél nagyobb 
arányú önálló bevétel biztosítása, a többfunkci-
ós használat lehetősége. Az eredeti terveket így 
több ponton is módosították. A közel 6000 négy-
zetméteres csarnok nézőtere az eredeti tervek-
hez képest jelentősen bővült: 2400 fő helyett 
akár 4000 fő befogadására is alkalmas. ennek 
érdekében a nézőteret felfelé bővítették. továb-
bi fontos változás, hogy a 2012-es újraindulás-
kor már jégpályát is építettek, az európai szab-
ványok szerinti méretezéssel. emiatt a pálya 
négy sarkánál az ellipszis alakú nézőtér alsó 
három sorát vissza kellett bontani, ide mobil 
nézőtér került. ezzel tovább bővült az itt meg-
tartható rendezvények lehetősége. A nagyobb 
nézőtér nagyobb parkolási igényt is jelent. sze-
rencsére már a 90-es évekbeli építkezés során 
úgy épültek meg az edzőterem alatti mélygarázs 
résfalai, hogy később még egy szint beépíthető 
legyen. így az eredetileg megépült (bár be nem 
fejezett) első mélygarázs-szint alá utólag is elhe-
lyezhető volt még egy parkolószint. A férőhe-
lyek száma ezzel 400 fölé nőtt.

további eltérés az eredeti tervekhez képest, 
hogy a megváltozott funkcionális igények miatt 
egy sajtópáholyt is építettek, ahol a média aszta-
lai, közvetítő helyiségei kapnak helyet. Mindezen 
változtatások mellett egyértelműen a terve- 
zői munkát dícséri, hogy az eredeti építésze- 
ti koncepció ma is példásan megállja a helyét. 

A tüskecsarnok a másfél évtizedes kényszer-
szünet dacára, két évtizeddel a tervezett, majd 
elmaradt expo után sem mutatja az avulás jeleit.

(papp Géza)

Az előcsarnok egyben kiállítótérként is funkcionálhat Az előcsarnok közlekedő blokkja

Az edzőtermi rész meghatározó burkolata a fehér mészkőtégla
A négy edzőterem egyike

A wellnessrészleget és a squashpályákat is az edzőtermi blokkban helyezték el, ezek az eredeti tervekben még nem szerepeltek



A JátéKKészítő
Direkt nekünk építették

A Játékkészítő történetét egykor közkedvelt mesefigurák útkeresése adja. 
Új helyet, megjelenési formát keresnek maguknak a mesevilágban, hogy 
a digitális felületeken hancúrozó gyerekek se feledkezzenek meg róluk. 
Van-e annak jelentősége, vagy csak a praktikum diktálta, hogy egy sport-
csarnokban csinálnak színházat?
Mindig is egy különleges helyszínben gondolkoztunk. Eredetileg egy 
nagy sátorra készültünk, hiszen egy több szempontból is interaktív 
produkcióról van szó, vagyis nagyon fontos, hogy a közönség és  
a szereplők bizonyos jelenetekben hozzáférjenek egymáshoz; viszont 
a klasszikus színháznak sem a mérete, sem a tere nem alkalmas  
a produkciónk lépteke miatt egy ilyenfajta együttműködésre. Amikor 
tudomásunkra jutott, hogy idén átadják a Tüskecsarnokot,  meseszerű 
lehetőség volt: mintha valaki direkt nekünk fölépített volna egy 
kősátrat szép világító tüskékkel a tetején. 

Van annak már 20 éve is, hogy megindult a csarnok építése, de igaz,  
a legutóbbi nagy nekirugaszkodásnak meg éppcsak egy éve. Sikerült-e 
még időben elkapniuk az építkezést: van-e bármi, ami az önök igényei 
szerint alakult?
Mire mi tárgyalni kezdtünk kora tavasszal, a Tüskecsarnok már 
nagyjából elkészült. Ez persze nem jelenti azt, hogy az építők és a mi 
technikai szakembereink ne egyeztettek volna folyamatosan. Miután 
ez az előadás sok egyedi megoldást igényel, nekünk nagyon fontosak 
voltak a kiszolgáló egységek is. Az artistáknak, a táncosoknak például 

Kivitelezői szeMMel

Mikor és milyen állapotban vették át a Tüskecsarnok 
kivitelezési munkáit?
A munkaterület átadás-átvétele bő évvel ezelőtt, 2013. november 13-án 
történt meg. Az épület addig szerkezetkész, ideiglenes lezárásokkal ellátott, 
fűtetlen állapotú volt, részben ma már nem megfelelő műszaki paraméte-
rekkel, nyílászárókkal rendelkezett. A kezdetleges épületgépészeti munkák 
nyomán egyes csővezeték-hálózatokat már kiépítettek az épületben.
 
Mennyire kellett belenyúlni az eredeti struktúrába? 
Változtak-e egyes funkcionális elemek?
Az eredeti struktúra jelentősen változott, az épületben komoly szerke-
zetépítéssel járó átalakítások történtek. Megváltozott a csarnok 
„sarkaiban” kialakított lelátószerkezet, új liftházakat alakítottunk ki, 
födémbeépítéseket csináltunk. Multifunkcionális csarnokra volt 
szükség, így az eredeti elképzelésekhez képest lényegesen több sportág 
befogadásához kellett az épületet igazítani, sőt, még egy wellnessköz-
pontot is építettünk. Az edzőtermi terület alatt korábban kialakított 
egyszintes mélyparkolót – az időközben megváltozott építési jogsza-
bályok miatt – az épület alámélyítésével kétszintesre bővítettük, 
megduplázva ezzel a parkoló befogadóképességét.
 
Mennyire lehetett építeni az eredeti tervekre, a korábbi, 
félbehagyott állapotra?
Csak részben. A csaknem húsz évvel ezelőtti tervdokumentáció papír 
alapon készült, így több területen a tervek nem voltak fellehetőek. Az 
eltelt időszak alatt a vonatkozó előírások, komfortigények jelentősen 
megváltoztak, így az állapotfelmérés után újratervezésre volt szükség.  
A nemzeti sportközpontok (nsK) által biztosított kiviteli tervek 

próbaterem kellett, nem beszélve az egyik sárkányunkról, akit  
a fejlesztőinknek fel kellett építeniük valahol. 

2500 négyzetméteres küzdőtér, 4 ezer néző: nem lesz 
egyszerű dolguk...
A mi színpadkiállásunkkal pont megfelel ennek a mesejátéknak. 
Mindenképpen arénaszerű helyszínre volt szükségünk, amely egy 
színházi nézőtérnél jóval több embert fogad be, de úgy, hogy eközben 
megőrzi a színpad beláthatóságát. Az is nagyon fontos, hogy a szer- 
kezeteknek, amelyeket mozgatunk, legyen terük, de eközben a szín- 
pad és a nézőtér közé ne kelljen látványosan „hidat vernünk”. Vagyis 
szóba sem jöhetett egy 10-12 ezres csarnok, mert ott képtelenség 
bejátszani a teret. 

Tényleg úgy tűnik, mintha a Tüskecsarnok A Játékkészítő kedvéért kelt 
volna életre. Nem volt semmi, amivel akárcsak egy kicsit is meg kellett 
küzdeni?
Szerintem minden új dologban rengeteg küzdelem van, de  
a TulipánTündér Produkció minden egyes munkatársa a küzdelme- 
ket megoldandó feladatoknak éli meg, és óriási szenvedéllyel merünk 
nagyokat álmodni, majd kitalálni azt, hogyan tudjuk megvalósítani az 
elképzeléseinket. A mára már slágerré vált dalunk is ezt mondja: „Éld 
meg az álmaid, bolond vágyaid! Ez az egész, nem is nehéz, amíg 
remélsz az élet mosolyog Rád!” (Flóri Anna)

alapján végezte a munkát a West Hungária bau Kft., a pannon nívó 
építő zrt. és a swietelsky Magyarország Kft. konzorciuma.
 
Az elhanyagoltság hosszú évei mekkora nyomot hagytak, mennyiben 
nehezítették meg a mostani kivitelezést?
A vasbetonszerkezetekben kisebb mértékű károsodások keletkeztek, 
ezeket kijavítottuk. Az elkészült gépészeti rendszereket teljesen 
vissza kellett bontani, a falazott szerkezetek esetében is a károsodá-
sok miatt visszabontások történtek, a nyílászárókat pedig felújítot-
tuk és újraüvegeztük.
 
Kivitelezői szempontból milyen különösebb kihívás jelentett a projekt?
Komoly feladatot jelentett a mélygarázs második szintjének kiépítése.  
Az elkészült épületszerkezet alól csaknem 20 ezer köbméter földet kellett 
kitermelni „kisipari” eszközökkel, mivel itt teherautók és homlok-rako-
dógépek nem fértek le. emellett a munka ideje alatt találtunk rá olyan – 
korábban elkészült – közműhálózatra, amelynek pozíciója nem a fel- 
tételezett helyeken haladt, ezért ezt feltérképeztük és működőképes 
állapotba hoztuk. Kiemelkedő műszaki feladat volt a jeges sportokat 
kiszolgáló hűtőbeton elkészítése is. A létesítmény volumene és a benne 
létrehozott csaknem 700 helyiség komplett kialakításának szervezése 
jelentős vállalkozói és műszaki stábot igényelt.
 
Mi volt az ön szerepe a projektben?
A három cég által alkotott sWp konzorciumot vezető swietelsky 
Magyarország területi igazgatójaként vettem részt a projektben. 
elsődlegesen én feleltem azért, hogy az nsK felé vállalt szerződéses 
kötelezettségeit a megállapodásnak megfelelően teljesítse a konzorcium.

bő két évtizeddel az építkezés kezdete és egy 
hosszú, kényszerű leállás után a lágymányo- 
si campuson elkészült a tetejének különleges 
kiképzéséről – a 84 darab, egyenként 6 méteres 

piramisszerű üvegbevilágító formájáról –  
tüskecsarnoknak elnevezett új, multifunkci-
onális sportközpont. A kivitelező sWp kon-
zorciumnak komoly kihívást jelentett a hiá- 

nyosan dokumentált, félbemaradt építkezés 
újraindítása. Bodnár Ferenccel, a swietelsky 
Magyarország Kft. területi igazgatójával bán 
dávid beszélgetett.

Mesehősök népesítik majd be a vadonatúj 
tüskecsarnokot december 27. és 30. között. 
A tulipántündér produkció első zenés ak- 
ciómeséje több szempontból is formabontó, 

az alkotók reményei szerint formateremtő 
lesz. Illés Gabriellával, „A Játékkészítő” 
ötletgazdájával és producerével a finisben 
beszélgettünk. 

Az ívtartók egymásra merőlegesek, rácsos szerkezetet adnak ki

A tető 42 x 18 méter méretű felülvilágító rendszere, amely megközelítően 6 méter magas üvegfalú gúlákból épül fel



Megrendelő:
Nemzeti Sportközpontok

Generáltervező:
A&D Stúdió Kft.

Felelős tervező:
Lázár Antal DLA,  

dr. Magyar Péter

Építész munkatársak:
Bánsági Szilvia, Horváth Ágnes, Kulcsár Zoltán, Molnár Attila,  

Ruppenthal Judit, Stocker György, Sükösd Zoltán, Szécsi Zoltán,  

B. Tóth János, Álmos Csaba, Batta Miklós, Della Donna Alíz,  

Lázár Veronika, Nógrádi Ádám, Sill László, Sükösd Zoltán, Vavrik Ferenc

Tájépítészet:
Kecskés Tibor , Karádi Gábor

Kivitelező:

1994 építés: 
Swietelsky Magyarország Kft.

Magyar építő Zrt.

Alba Regia Építőipari Vállalat

Kipszer Zrt.

ZÁÉV  Építőipari Zrt.

2012 felújítás, bővítés:
SWP Konzorcium

Swietelsky Magyarország Kft., Főépítésvezető: Nagy Balázs

Pannon Nívó Kft., Főépítésvezető: Kiss László Norbert

West Hungária Bau Kft., Főépítésvezető: Kanász István

Sz
er

ke
sz

te
tt

e:
M

o
L

N
Á

R
 S

Z
IL

V
IA

, 
M

A
R

T
IN

K
ó

 J
ó

Z
S

e
F

M
E

LL
É

K
LE

T
20

14
/8
.

BELváros rEKonsTruKció EgErBEn

Mellékletünk a Colas Út Zrt. és a Penta Kft. támogatásával készült



Hagyományok 
és illeszkedés
Tóth Sándorral, az egri projekt 
vezetőjével beszélgettünk

A 2007-2013 közötti  

tervidőszakban megvalósult egri  

funkcióbővítő városrehabilitációs  

projektek egyik fontos szakaszának 

záróakkordjához közeledünk,  

a tapasztalatokról, tér rehabilitációról, 

szakmai kihívásokról  

egyaránt beszélgettünk Colas Út Zrt. 

munkatársával

Molnár Szilvia: Eger történelmi belvárosának funkcióbővítő rehabili-
tációja egy nagyobb városrehabilitációs projekt lényegi fejezete. Az önök 
cégének mi volt a konkrét feladata ebben a munkában?
Tóth Sándor: Cégünk, a Colas Út Zrt. feladata a Dobó tér, a Kis Dobó 
tér, a Szúnyogköz – pontosabban most már a Végvéri vitézek tere –,  
a Mecset utca, a Dobó István utca, továbbá a Dózsa György tér, az 
Eszperantó sétány, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, a Jókai Mór utca, 
valamint a Centrum parkoló, a Zalár József utca korlátozott forgal- 
mú szakasz és a Gerl Mátyás utcát érintő szakasz közműveinek és 
útburkolatának komplett felújítása. Ezen fölül a Gólya utcában egy új 
játszóteret is építettünk.

Összességében mekkora ez a területet?
Mintegy 30 ezer négyzetméternyi területről beszélünk, ezen belül 24 
ezer négyzetméternyi burkolt felületről. A burkolatokat természetes 
kövek felhasználásával készítettük el. Használtunk kis- és nagykocka-
méterű gránitot, továbbá andezitet, különféle mészkőburkolatokat, ez 
utóbbiakat a területet díszítő, tagoló virágkazetták kiépítésénél is 
alkalmaztuk. Megbízónk az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében a polgármester úr, Habis László volt. Az építészeti 
terveket a városi főépítészi iroda készítette el. 

Műemléki jellegű területről beszélünk, ezért ha nem tévedek, sok egye-
di eleme is volt a kivitelezésnek.
Igen, egy műemléki, ráadásul belvárosi környezetben kellett elvégez-
nünk a kivitelezést. A munkánkkal párhuzamosan folyamatosan 
régészeti feltárások zajlottak a területen, ami sok esetben azt 
jelentette, hogy a régészeti leletmentések miatt többször le kellett 

Az egri Dobó tér és a belváros rehabilitációs munkálatainak a 2007-2013 közötti tervidőszakra szóló lezáró szakasza jó egy évvel ezelőtt kezdődött 

állnunk. De igazából nem is beszélhetünk múlt időben, hiszen  
a munkák most is folynak: a Végvári vitézek terén, úgy 8-9 hónap  
óta folyamatos a leletmentés. A feltárások során nem egy esetben 
előzetesen nem várt, értékes épített és tárgyi leletek kerültek elő  
a munkaterületen, így régi, várépítményhez tartozó alapfalszaka-
szok, aranyleletek.

Egy, a projektről szóló összefoglalóban azt olvastam, hogy a Dobó tér 
esetében cél volt, miszerint, „a történeti hagyományokhoz jobban illesz-
kedő, de mégis modern tér alakuljon ki”. Kifejtené ezt bővebben?
Igazából ennek megválaszolására inkább az építésztervezők hivatot-
tak, mégis ha az egykori és a mostani Dobó tér kompozíciójára tekint, 
akkor van egy alapvető különbség a régi és az új között. Ez általában 
megfigyelhető a mai térrekonstrukciós munkáknál. Ennek a lényege, 
hogy minél nagyobb legyen a szabad, bejárható tér nagysága. A Dobó 
tér esetében ez úgy történt, hogy a régi, nagy területet elfoglaló nö- 
vénykazettákat és magas sövénysorokat megszűntettük, a helyükbe  
a térhez, a térhasználathoz jobban illeszkedő növénysorokat, kazettá-
kat alakítottunk ki. Ezzel a megoldással, illetve azzal, hogy a hármas 
lovas-szoborcsoport átkerült a Végvári vitézek terére, lényegében 20 
százalékkal sikerült megnövelni a Dobó tér nagyságát.

A közműcsere, útburkolat-cserék és a zöld részek átpozicionálásán 
fölül a különféle téri eszközök, például az utcabútorok áttervezése is 
megtörtént? 
A korábban sorolt területen teljesen megújult a világítás, az utcai és  
a díszvilágítás is, új utcabútorok (padok, szemetesek stb.) készültek, 
amiket helyi designerek terveztek meg.



A szobrok állapota a restaurálás előtt milyennek volt mondható?
A szobrok restaurálása is a konzorcium hatáskörébe tartozott (konzorci-
um tagjai: Penta Kft. - Colas Út Zrt. – Eurocampus Kft.). Megrendelésünk 
nyomán a helyi múzeum restaurátora, Schütz Zoltán és munkatársai vé- 
gezték el a Stróbl Alajos által készített, 1907-ben átadott Dobó István szo- 
bor, illetve a Kisfaludi Strobl Zsigmond-féle, 1967-ben felállított Végvári 
vitézek szoborkompozíció restaurálását. Ez magában foglalta a talapza-
tok restaurálását is. Összességében azt mondhatom, ahhoz képest, hogy 
szabadtéren álló szobrokról van szó, nem voltak rossz állapotban.

Korábban utalt rá, hogy átszervezték a zöld területeket, ami hozzájá-
rult például a Dobó tér méretnövekedéséhez. Ez a zöld területek általá-
nos csökkenését jelentette? 
A csökkenés csak a Dobó tér esetében történt meg, de ha funkcióbőví-
tő rehabilitáció alá vont teljes területet vesszük, akkor éppen hogy 
nőtt a zöld területek aránya. 

Milyen korúak voltak a közművek, az útburkolatok, vagyis mennyire 
elhanyagolt volt a terület? 
Mind a közművekre, mind a burkolatokra nagyon ráfért már a felújí- 
tás: nagyjából 30-40 éves útburkolatokat újítottunk fel, a közművek 

közül voltak ennél sokkal régebbi szakaszok is. Ez utóbbiak eseté-
ben a mai korban megnövekedett igénybevételre, korszerű csapa-
dékelvezetéssel tervezve nagyobb átmérőjű szennyvízcsatorna-
rendszert fektettünk el. 

A cégüknek mit jelentett ez a kivitelezés: átlagos munkának számított 
vagy éppen hogy kihívásokkal teli?
Ez a projekt jelentős kihívás volt számunkra, de a konzorcium további 
résztvevői, illetve a beruházók, tervezők, műszakiak számára is. 
Hiszen egy olyan belvárosi, tehát centrum-területen vagyunk, ahol 
egyrészt a történelmi műemlékek okán nagyon gondosan kellett 
eljárnunk, a leletmentés miatt nehéz volt az időbeli tervezés, illetve 
azt is meg kell említenem, hogy folyamatos volt a turistaforgalom, 
amivel szintén tervezni kellett. Ha ezeket az adottságokat összerak-
juk, akkor elmondható, hogy hazai viszonylatban nagyon ritka az ilyen 
jellegű munka. 

Összességében mennyi időt vett igénybe a kivitelezés?
A munka jelenleg is zajlik, a terület említett speciális helyzete (méter, 
kor, városon belüli pozíció stb.) miatt a teljes befejezés és levonulás 
jövő évre tolódik át, várhatóan 2015. május 31-én történik meg.

A felújítás a Dobó teret, a Kis Dobó teret, a Szúnyog-közt, a Mecset utcát, a Dobó 
István utcát, a Dózsa György teret, az Eszperantó sétányt, a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utcát, a Jókai Mór utcát, a Centrum parkolót, a Zalár József utca korlátozott forgalmú 
szakaszát és a Gerl Mátyás utcát érinti

Több burkolt felület, több fa, korszerű, igényes anyagok 
Mintegy 24 ezer négyzetméternyi felületet burkoltak le természetes kövekkel



szépülő völgy város
Röviden az egri funkcióbővítő rekonstrukcióról

Dobó István várkapitány szép fekvésű,  

az Eger-patak völgyében megbúvó városa átalakulóban.  

Tudatos, átgondolt fejlesztés és szakszerű  

kivitelezés keretében folyik a munka néhány  

éve már, amelynek ünnepélyes  

szakaszlezárásához érkeztünk idén.

mellékletünk készítésének idején 
éppen török és magyar szakmér-
nökökből álló delegáció jár eger-
ben, hogy a város emblematikus 

műemléke, a minaret három szakaszból álló reno-
válásának munkaközi állapotát felmérjék. euró-
pa legészakibb, épen megmaradt oszmán emléke 

most, a második szakaszban falmegtámasztáso-
kat kapott, környékén már folynak a régészeti fel-
tárások, falkutatás, alapfeltárás. a szakmérnöki 
vizittel szinte egy időben adták át a belvárost átsze-
lő meder menti kerékpárutat, ami az eger-patak 
meder-rekonstrukciójának fontos eleme. de a Fel-
sővárosban korszerű kondiparkot is avattak, és 

helyi civilek a nemzetközi ún. placemaking fo(u)r 
cities  (p4C) keretében a belvárosi rehabilitációval 
megújult közterek közösségi használatára, az egri-
ek és a városvezetés mind szorosabb, újszerű 
együttműködésre buzdítanak. 

nagy és jelentős dolgok zajlanak tehát ebben 
a nemes városban a 2007-2013 közötti időszakra 

kiírt, uniós forrású funkcióbővítő városreha-
bilitációs fejlesztések keretében, melyek centru-
ma, célterülete a belváros.  a 2012 őszén elin-
dult 25 fejlesztési elemből álló, közel 5,4 milliárd 
forint összköltségű belvárosi rekonstrukcióval 
régóta halogatott, sok esetben már abszolút 
halaszthatatlan feladatok ellátására nyílt lehe-
tőség, köztük az egyik legösszetettebb bizonyá-
ra a teljes közműcsere, ami a 30-50 éves elavult, 
helyenként veszélyessé vált hálózat megújítását 
jelentette. ne feledjünk, eger a szó nemes és szó 
szerinti értelmében is gazdag, ismert és még fel-
tárandó történelmi múlttal bír, ezért nem vélet-
len, hogy a kivitelezést sok esetben megfékezte 
a régészeti feltárás, például a korábbi szúnyog-
közben, ma már végvári vitézek terén nyáron 
jó két hónapra leállt a munka, mivel a területen 
késő középkori és a török hódoltság korából 
származó leletekre, épületmaradványokra buk-
kantak a szakemberek. de néhány hónappal 
korábban törökkori kőépület maradványai, 
tímárműhely cserző- és áztatógödrei és két 
faszerkezetes épület nyomai kerültek elő  
a dobó tér rekonstrukciójának idején. 

a közműfejlesztések egy új belvárosi térháló-
zat alapját (is) képezik, amely a kortárs európa-
iakkal harmonizálón: emberközpontú, az egyé-
ni gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedést 
preferáló, értékorientált városfejlesztési irányo-
kat támogat. Így például, mint egerben is szem-
betűnő: több sétánnyal, parkokkal/terekkel (ese-
tünkben a végvári vitézek tere és a gárdonyi 
tér), a gyalogosforgalmat biztosító és kerékpár-
utakkal, gyaloghidakkal (egerben kettő is meg-
valósult) kibővítettet. esetünkben ez kiegészül 
a felújított és az új tereket övező térfalak rekonst-
rukciójával is, ezen belül restaurálták a mino-
rita templom homlokzatát, illetve megújult  
a lenkey János általános iskoláé is; renoválták 
a minaret mellett álló irgalmas-kápolnát és  
a líceumot, megszépült a Bartakovics Béla 
közösségi Ház és a senator-ház, látogathatóvá 
tették a validé szultána törökfürdő romterüle-
tét – hogy csak néhányat említsünk. és most 
októberben elkezdődött a városháza teljes bel-
ső felújítása és zajlik a vár és az érseki palota 
funkcióbővítő rekonstrukciója, ami lényegében 
már átvezet a 2014-2020-as városfejlesztési terv-
időszakra. (msz)

25 fejlesztési elemből álló, közel 5,4 milliárd forint 
összköltségű funkcióbővítő városrehabilitáció

Új, korszerű belvárosi térhálózat született



ÚJJászülető  
agria 
Rátkai Attilával,  
Eger főépítészével beszélgettünk
Molnár Szilvia: Kérem, vázolja fel a jelenleg is futó egri városrehabilitációs 
program indulását, főbb pontjait. 
2007 és 2013 között lehetőségünk nyílt arra, hogy az Európai Uniós 
pályázatok keretében egy funkcióbővítő városrehabilitációs projektet 
készítsünk el, amit a Megyei Jogú Városok választhattak olyan módon, 
hogy ehhez kapcsolódva egy szociális városrehabilitációs programot 
is végrehajtanak.  A mi munkánk úgy kezdődött, hogy már tudtuk,  
a belvárosi célterületekre terjesztenénk ki a programunkat, de hogy 
ezen belül milyen építészeti megoldásokkal kell számolni, annak 
„megválaszolására” 2008-ban egy országos, nyílt tervpályázatot ír- 
tunk ki. A pályázatunkra több mint 20 pályamű érkezett, és a zsűri  
a legnagyobb örömünkre egy helyi tervezőcsapat, az Egri Építész 
Iroda pályázatát ítélte a legjobbnak, tehát ők készítették el a tanul-
mány-, majd az engedélyezési és a kiviteli terveket. A terv a tervpá-
lyázat értékelésére alapozva két lényegi pontot, javaslatot tartalmaz. 
Egyrészt azt, hogy a Dobó tér a jelenlegi szerkezete, a Dobó-szobor és 
a Minorita templom (Szent Antal-templom) által meghatározott 
tengelyek megtartása mellett a rendezvénytér és a dísztér funkcióját 
is el kell hogy lássa. A másik lényegi pont, és talán ez adja a rehabili-
táció igazi újdonságát, hogy egy új belvárosi térhálózat jön létre, 
ebben alapelemek a Dobó tér és Kis-Dobó tér, ezekhez csatlakozik  

a Gárdonyi tér és Végvári vitézek tere, mindkettő korábban pakolóként 
működött. Továbbá az Eszperantó sétányon szintén egy új tér alakul, 
valamint a Városháza belső udvara korlátozott módon, de mégis 
kinyílik a közösségi térhasználat előtt.  Ezek megvalósítása történt 
meg, számos projektelem esetében most is zajlik. Fontos hozzáten-
nem, hogy nem csupán felszíni átalakításokról, burkolatcseréről 
beszélünk: a közműveket is kicseréltettük – ez volt a program 
legdrágább eleme –, óriási szükség volt rá, hiszen 30-50 éves elavult, 
elhasználódott rendszerek voltak ezek. Amennyire a pályázat lehe- 
tőséget adott rá, a tereket övező térfalakat is megújítottuk. A homlok-
zatok esetében olyan meghatározó épületekre fókuszáltunk, mint 
például a Minorita templom vagy a Városháza, az Irgalmasok kápolná-
ja. Közülük a Minorita templom esetében a tulajdonos, a minorita rend 
sajnos még a szükséges önrészt sem tudta biztosítani, ezért egyéb 
szerződéseken keresztül – a pályázatban foglaltakkal összhangban – 
teremtettük elő a szükséges összeget.  De szintúgy régi adóságát 
törlesztette a város a Validé Szultána törökfürdő maradványainak, 
romterületének rendezésével. A funkcióbővítő rehabilitáció keretében 
látogathatóvá tettük, most már a városi idegenforgalom része, 
reméljük, hogy hamarosan az interaktív kiállítás is létrejön, ami 
megismerteti majd a fürdő, a hamam-kultúra történetét a látogatók-

kal. És a turisztikai attrakciófejlesztés keretében készül a Vár és az 
Érseki palota funkcióbővítő rekonstrukciója, mintegy 1,5 milliárd forint 
nagyságrendű ez a két beruházás, továbbá közel 3,5 milliárd forintba 
került a Líceum felújítása is, szintén a rekonstrukció elemeként. 

A belváros funkcióbővítő rehabilitációja milyen forgalom-átalakítás-
sal járt? És miként érintette a zöld területek arányát?
Ahogyan korábban említettem, a Gárdonyi tér és Végvári vitézek tere 
ezelőtt parkolóterületek voltak. A kiváltásuk nyomán fellépő parkoló-
hely-hiányt a célterületünk északi részén, egy gyalogosan gyorsan és 
könnyen megközelíthető helyen felépített parkolóházzal oldottuk meg, 
de napirenden van további parkolóházak, parkoló-felületek létesítése. 
A forgalom-átalakításhoz tartozik az új kerékpárút. Ez úgy kapcsoló-
dik az új térhálózathoz, hogy nem „ütközik” a gyalogosforgalmú 
részekkel. Vagyis nem vezettük át a kerékpárutat a tereken, hanem  
a patakmeder-rekonstrukció keretében, az Eger-patak mellett 
alakítottuk ki a nyomvonalát. Ezáltal „élő” kapcsolat jött létre a patak 
és a városi terek között, ráadásul a Végvári vitézek terének térstruk-
túrája lehetővé tette, hogy lelépcsőzéssel közvetlenül megközelíthető 
a térről a patakpart.  A zöld terület arányával kapcsolatban azt tudom 
elmondani, hogy a Dobó téren a fűfelület aránya valóban csökkent, de 
több fát ültettünk a térre, ugyanez történt a Gárdonyi tér esetében, 
 a Végvári vitézek terén pedig parkot alakítottunk ki. 

Mondana néhány szót Eger középhosszú-távú  
fejlesztéseivel kapcsolatban? 
Mint minden hazai településen, Egerben is a 2014-2020-as tervidő-
szak előkészítése folyik. Egyebek mellett ebben a vonatkozásban 
folytatni szeretnénk a Vár fejlesztését – a Vár bejáratától a Kossuth 
Lajos utca felé eső területek irányában. Illetve arra gondolunk, hogy 
az 1960-as években nagy sikerrel lezajlott tömbrehabilitáció már 
megérett a korszerűsítésre és újragondolásra. 

Az Eger-patak patakmeder-rehabilitciója  
keretében kerékpárút épült a patak mellett

A részleges felújításon átesett egri Városháza udvarán egy modern, multifunkciós épületetet alakítottak ki  



a kapitány  
és vitézei ÚtJa
a jelenleg is zajló városrehabilitációs 

program keretében megújult eger 
két ikonikus szoborcsoportja is, 
ezek egyike stróbl alajos Dobó  

István-szobra, másik pedig, kisfaludi strobl 
zsigmond Végvári vitézek című kompozíciója. 

dokumentálhatóan 1882-ben merült fel  
a gondolat, hogy dobó istvánnak, az 1552-es 
egri várostrom várvédő kapitányának szobrot 
emeljenek egerben. a szoborállítás ötletadója 
és az ügy gyakorlati elindítója egy Balogh János 
nevű, felvidéki származású főhadnagy volt. egy 
évvel a gondolat fogantatása után, az 1883. ápri-
lis 1-jén kelt városi határozatban rögzítették egy 
60 tagú szoborbizottság felállítását, de a kezde-
ményezés elakadt. ám a millenniumi időszak 
országos méretű köztéri szoborállítási láza eger-
ben napirendre hozta ismét a dobó-szobor 
ügyét. egri nobilitások, értelmiségiek karolták 
fel újból a kezdeményezést, amelynek – közvet-
ve, de – kétségtelenül lökést adott az, hogy  
az egerben élő gárdonyi géza épp ezekben az 
években írta, majd elsőként, 1899-ben, a pesti 
Hírlap hasábjain, folytatásokban közölte le pil-
lanatok alatt sikerré vált, máig legismertebb 
regényét, az Egri Csillagokat. 1901-től fogva köz-
adakozás indult a szobor elkészítésére, a legkü-
lönbözőbb módokon (felajánlás, színielőadások, 
táncmulatságok bevétele stb.) gyűjtött pénz las-
san, de gyarapodott, végül, 1905-ben a szobor-
bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy a korszak 
emblematikus szobrászművészét, stróbl alajost 
kérik fel a dobó-szobor elkészítésére. 1906-ra 
közadakozásból összegyűlt 60 ezer korona, majd 
a samassa József egri érsek nagyvonalú kiegé-
szítésével 70 ezerre kerekedett összeg elegendő 
lett a munka elkezdéséhez.  stróbl eredetileg  
a várba javasolta a szobormű elhelyezését, de  

az azóta eltelt több mint 100 év alatt eger jel-
képévé lett, a 2014-es restaurálást megelőzően, 
leleplezése után először 1962-ben nyúltak hozzá, 
javították, tisztították. majd 1967-ben kisfaludi 
strobl zsigmond végvári vitézek szoborcsoport-
jával egészítették ki és helyzeték el a városháza 
épülete előtti területre. mostantól a végvári vité-
zek új helyen, a korábban parkolóként, ma már 
parkként működő, a szoborcsoport nevét viselő 
téren állnak. a dobó-szobor maradt a centrum-

ban, régi, de ma a dobó után elnevezett téren.  
a mostani, Böjte Horváth istván és schütz zol-
tán erdőkertesi szobrász-restaurátorok által el-
végzett restaurátori munka első lépéseként 
homokfúvással letisztították a szobrok (mind  
a dobó-csoport, mind a végváriak alakjai) oxi-
dálódott felületét, majd a sérült részeket ponco-
lásos módszerrel javították ki, átcsiszolták a felü-
leteket, utóbb pedig kénmájjal patinázták  
a szobrokat. az öregebb csoport, a dobó-szobor 

esetében megerősítették a rögzítéseket, de meg-
oldották az egyik legproblematikusabb részlet,  
a női alak melletti kosár ügyét is. a kosár ugyan-
is egy-egy csapadékosabb időszakban akár 15 liter 
vizet is összegyűjt, ami korrodálja (télen a fagyás 
miatt szétfeszítheti) a lemezeket. mostantól  
a kosár belsejéből egy „láthatatlan” rézcső veze-
ti el a pangó vizet. (Forrásunk: az Egri magazin 
turay zoltán példás szerkesztésében megjelent 
2014. októberi különszáma) msz

a várterület akkor a katonaság használatában 
állt, a város vezetői publikus, centrumjellegű 
helyszínt kerestek, ezért döntöttek végül az 
akkor kossuth téri pozícióról. a háromalakos 
kompozíció középső alakja a kardját magasba 
lendítő dobó istván, jobbján egy várvédő vitéz, 
balján az ostromló törökökre követ hajító egri 
nőalak látható. a szobrászfejedelem egyébként 
a főalak, dobó istván megmintázásához az egri 
várban kiállított dobó szarkofág fedlapján lát-
ható férfialak fiziognómiáját vette alapul. 1907-
re készült el a bronzszobor-kompozíció, nyolc 
részletben szállították egerbe és szerelték hide-
gen össze az egyes szoborelemeket acélcsava-
rokkal, majd állították fel a kész egészet a mész-
kővel burkolt téglatalapzatra; leleplezése 
augusztus 18-án (Ferenc József osztrák császár, 
magyar király születésnapján) történt meg. 

A mellékletben látható munkaközi és városfotók:
Nemes Róbert: 1. (borítókép), 6-12. oldalak képei 

Pörneczi Bálint: 2-5. oldalak képei

Építtető: 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(képviselő: Habis László polgármester)

Eger, Dobó tér és környékének építészeti  
rekonstrukciós terve: 
Egri Építész Iroda Kft.

Vezető tervező: Dely György 

Építész tervezők: Horváth István, Komáromi Tas 

Építész munkatársak: Durbák Eszter, Sánta Eszter

Út- és közműtervező:
Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda

Képviselője: Türk Antal

Felelős tervező: Horcsin Zoltán 

Statikus tervező:
Sztyaszny Sándor

Szökőkutak vízgépészete:
Staniszewski Witold

Automata öntözőrendszerek:
Kelemen György

Táj-és kertépítész:
Hacsi Tamás

Akadálymentesítés:
Fülöp Erika

Geodézia:
Tóth Sándor

Szoborrestaurálási munkák: 
Böjte Horváth István és Schütz Zoltán  

(EPU FA-KŐ Kft.)

Szobor kőtalapzatának restaurálása: 
Magyar Kőrestaurátor Bt.

Dobó István ég felé tartott kardja is a kritikus pontok egyike: a korrózió annyira megette az anyagot a markolatnál, 
hogy ezt a rész, nehogy a kard idővel egyszerűen letörjön, a restaurátoroknak meg kellett erősíteniük 

Kisfaludi Strobl Zsigmond 1967-ben készült Végvári vitézek szoborcsoportja, a Dobó-szobrot egykor kiegészítő 
kompozíció, a restaurálás után új helyszínre, a szobor után elnevezett térre került A homokfúvással eltávolított zöldes-feketés patina alól felbukkanó nyersbronz színe 

megtévesztő, mintha az agyagmintát látnánk és nem az eredeti szobrot
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Fényöltözetben
Békés Lászlót, a KÉSZ Építő Zrt. 
szakemberét, a Parlament  
díszvilágításáról kérdeztük

Félhomályban derengő, vagyis cseppet sem homogenizált 

kivilágítású esti képét ismertük a Parlamentnek. Mindezidáig. 

Ugyanis a Steindl Imre Program (SIP) keretein belül megvalósult 

Kossuth tér rekonstrukciót mintegy megkoronázza e historikus 

építészeti emlékünk mesteri díszvilágítása.   

Fotó Besenyei 

GerGely

Ön a KÉSZ Építő Zrt. munkatársaként milyen minőségben vett részt  
a Parlament díszvilágításának kivitelezésében? 
A KÉSZ Építő Zrt. alkalmazásában elektromos létesítményfelelősként 
vettem részt. A komplett térrekonstrukció, a mélygarázs és a látoga-
tóközpont elektromos munkáiért voltam felelős. Mindezekhez jött  
a Parlament komplex díszvilágítása, amelynek világításterveit −  
a  megrendelő SIP Programiroda megbízásából − a HungaroProject 
Mérnökiroda Kft. készítette, a kivitelezésben pedig a stratégiai 
partnerünk a MATECH Kft. volt. 

A különféle korszakokban a Parlamentnek szinte mindig volt díszvilá-
gítása? Volt a különböző időszakoknak valamilyen közös jellemzőjük? 
Tudomásom szerint korábban nem volt a Parlamentnek díszvilágítása, 
valójában csak szerényebb, különböző szintű világítással látták el: hol 
csak a kupolát világították meg, de a teljesebb világítási kép is plusz 
csak az árkádok alatti részeket, a nagyobb kőtornyokat öltöztette 
fénybe, illetve a főbejáratok körül elhelyezett díszkandeláberek fényei 
világítottak sötétedés után. 2011. augusztus 20-án adták át a Duna 
felöli homlokzat és a tornyok díszvilágítását (előtte hosszú évekig fel 
volt állványozva ez a homlokzati szakasz a rekonstrukció miatt).

Összességében mennyi időt vett igénybe az idei, befejező szakasz kivite-
lezése? És mi volt a kivitelezési sorrend ebben a projektben? 
Nagyjából januárban kezdtük a kivitelezést a térfelszín alatti kábelek, 
védőcsövek, elosztószekrények elhelyezésével, ezzel március közepé-
re készültünk el (a térfelszín átadási időpontja március 15. volt). Ebben 
az ütemben elkészült az összes földbe süllyesztett, és a növénykazet-
ták oldalába elhelyezett lámpatest elektromos energiaellátásának  
a kiépítése. A járófelületbe süllyesztett lámpákkal és a növénykazet-
tákba süllyesztett fényvetőkkel oldottuk meg világítást a téren.  
A második „ütemben” helyeztük a lámpatesteket a burkolatba és  
a növénykazettákba, illetve ezzel párhuzamosan kezdtük el a homlok-
zaton és a tetőn elhelyezett lámpatestek kábelezését. A homlokzaton 
és a tetőn végzett munka nagyon sok időt vett igénybe, mert szinte az 
egészet csak alpinista munkával lehetett végezni. És szinte minden 
nyomvonalat, rögzítési pontot egyeztetni kellett a tervezőkkel, 
megbízóval, mérnökökkel, hogy a kábelek lehetőség szerint minél 
kevésbé legyenek láthatóak és természetesen, hogy a homlokzati 
kövek se sérüljenek.  A befejező fázisban tettük fel a tetőre és a hom- 
lokzatokra a lámpákat. Ezután következett a lámpatestek beállítása, 
ami viszonylag lassan haladt, mert esténként csupán egy-egy rövid 
homlokzat lámpatest-beállításait tudtuk elvégezni, amit utána még  
a műszaki ellenőrökkel, OGYH-s kollégákkal (Országgyűlés Hivatala – 

szerk.) megnéztünk, javítottuk az észrevételeket, majd újra ellenőriz-
tük az egészet. Összesen 764 db lámpatestet építettünk be, a kivitele-
zésben résztvevők létszáma változó volt, de úgy 20-40 ember dol- 
gozott mindvégig a projekten. 

Egyébként „hivatalosan” a téri világítás (kandeláberekre gondolok)  
is a díszvilágítás részét képezi? 
Nem, a téri világítás már a közvilágítás rendszeréhez tartozik.

Mi dönti el, hogy sárga fényt alkalmaznak vagy éppen fehéret megvilá-
gításkor? És egyébként hogyan áll össze a Parlament díszvilágításának 
rendszere?
A Duna felőli oldal díszvilágításának elkészültével tulajdonképpen  
ez a kérdés már eldőlt: a dunai homlokzat sárga színnel (nátrium 
fényforrásokkal) van megvilágítva, így a másik három oldal esetében is 
adott volt szín, bár a megvilágítás koncepciója kicsit más. A főbejárati, 
tér felőli homlokzat világítását kiegészítik az itt futó balluszter-sáv 
LED-es, vonalas jellegű lámpái. A tér felőli oldalon ez nem volt lehetsé-
ges az oszlopos megoldás, mert az oszlopok elhelyezése nem illeszke-
dett a térépítési koncepcióba. Az épület világításának kialakítása 
lépcsőzetes: két emelet magasságig, közvetlenül a fal mellett, földbe 
süllyesztett lámpatestek világítják meg - e fölött a párkányok árnyéko-
lása miatt közvetlenül a fal tövéből nem világítható meg. A növényka-
zettákkal határolt területeken a homlokzatok megvilágítását a növény-
kazetták oldalába süllyesztett fényvetőkkel, a balusztrádok kieme- 
lő-világítását a tető vonalában LED-es lámpatestekkel oldottuk meg,  
a tetőn a háromszögletű oromzatok pedig két oldalra szerelt „súroló” 
fénnyel kiemeltek. A főbejárat, az északi és déli homlokzatok sokkal 
tagoltabb és díszesebb kialakításúak, ezért ezeken a részeken a pár- 
kány/második emelet feletti ablakok sarkaiba elhelyezett lámpatestek-
kel emeltük ki az épület homlokzati rendszerét; az ablakok felett, illetve 
egy-egy szobor, zászló, díszítő elem megvilágítására pedig egyedi 
lámpatesteket alkalmaztunk. (x)
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A vAgány térAlkotás 
művészete 
FiDo projekt, Teleki tér

Ha végigtekintünk a VIII. kerület újabb építészeti projektjein, 

izgalmas és szép példákat látunk arra vonatkozóan, hogy hogyan 

lehet újraírni egy hely jelentéskörét, és mennyiben lehet az 

építészet a szociális érzékenység terepe.  

A FiDo projekt ebből a szempontból izgalmas megoldási mintát 

nyújt ezen kérdéskörökre.

Szöveg
Építész

Fotó

Kovács Péter

DicK siKKes, Albel évA, MárK Péter

bujnovszKy tAMás

A sztereotípiák meglehetős könnyed-
séggel vezetik az embert egy-egy 
dolog megítélésekor. A vIII. kerü-
let gettónegyedként történő emlí-

tése pontosan ebbe a kategóriába tartozik, noha 
folyamatosan láthatjuk azon épületeket, 
revitalizációs kísérleteket, amelyek megtörik 
ennek a markáns előítéletnek a dominanciáját. 
A közelmúltban több olyan tér-projekt is létre-
jött, amelyek nagy szociális érzékenységgel ref-
lektálnak önnön környezetükre, és találják meg 
ezáltal az építészet maximálisan humanista 
oldalát, arculatát. A Fiumei út - Dobozi utca által 
közrefogott terület (amely FiDo néven vált 
ismertté) újragondolása ezt a vonalat képviseli 
a kortárs építészetben. 

mint megannyi más józsefvárosi parknál, itt 
is adott volt egy olyan viszonylag lepusztult, 
elhanyagolt környezet, amely magához vonzot-
ta a kevéssé építő szabadidős tevékenységi for-
mákat.  Pedig egy hely jelentése ilyen szempont-
ból is létfontosságú, hiszen bizonyos fokig 
determinálja használóját, noha ebben rejtezik 
az ereje is. A projekt tervezői jó érzékkel fogal-
mazták meg, hogy egy olyan újraalakított közeg, 
amely a megbecsülésről, a mozgás és sport sze-
retetéről, a közösség erejéről is hitéről szól, képes 
arra, hogy megváltoztassa a klasszikus beideg-
ződéseket, és ezáltal a tér használóit is. szükség 
volt egy olyan közeg létrehozására, amely a fia-
talok, a kamaszok számára alternatívát, sőt 
kiutat is jelent akár; helyet a szabadidő eltölté-
sére, a különféle mozgásformák (labdarúgás, 
gördeszka, kosárlabda) gyakorlására. 

A tervezők előtt a hágai transvaal negyed 
megkapó és sikeres városrehabilitációs kísérle-
te állt, amely egy állapotában igencsak lerom-
lott környék megújításával dinamizmust, más-
fajta életszemléletet és távlatokat vitt az ott élők 
munkájába, mindennapjukba. mivel a kerület-
ben hasonló állapotok uralkodtak, szükség volt 
olyan közeg létrehozására, amely szociális érzé-
kenységével jó irányba mozgatja a fiatalokat, és 
ezáltal az ott élő közegben is változásokat hoz 
létre. ennek nyomán született meg az a térkon-
cepció, amely mindezekhez lehetőséget teremt. 
A 10 ezer négyzetméternél valamivel nagyobb 
terület alapvetően kétpólusú térszerkezetet hoz 
létre, amely egy közösségi házból, valamint az 

Rendkívül izgalmas a nyitott térrész felépítése, hiszen egy szintekkel történő játék konstruálja a teljes felületet
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Megbízó: 
budapest, józsefváros Önkormányzata

Közvetlen projektmenedzser: 
A Polgármesteri Hivatal városfejlesztési és 

Főépítész Ügyosztály 

A szakmai program kitalálója,  
szakmai projektmenedzser: 
rév8 zrt.

Generáltervező (park, épület):  
roeleveld-sikkes Architects építésziroda

Vezető tervezők: 
Dick sikkes, Albel éva, Márk Péter

Építész munkatársak
bartha Kovács veronika, baranyi ágnes,  

jani Anna

Táj- és kertépítészet: 
Kuhn András, radics Mónika

Kommunikáció,  
projekt organizáció: 
nemes-imricskó edit

Tervezési időszak: 
2012-2013

Kivitelezés: 
2014

Tervezési terület: 
10 246 m2

Épület beépített területe (nettó): 
139 m2

Épület beépített területe (bruttó): 
178 m2

azt körülvevő nyílt térrendszerből áll. szükség 
volt arra is, hogy ezen architektúrák egyszerre 
szeparáljanak és ugyanakkor transzparenciával 
is rendelkezzenek. A ház rácsos héjszerkezete és 
üvegfelületei épp ezt hivatottak megteremteni. 
rendkívül izgalmas a nyitott térrész felépítése, 
hiszen egy szintekkel történő játék konstruálja 

a teljes felületet, amely a bemélyített mikro- 
közegek által alkalmas arra, hogy lekerítődje-
nek kisebb egységek, amelyek kisközösségi 
játékok, tevékenységek művelésére hivatottak, 
ezáltal lehetőséget teremtenek valódi, építő 
csoportok megszületéséhez. mind a közösségi 
ház szociális munkások általi működtetése, 
mind a fiatalok sporttal történő megszólítása 
olyan lényegi pontjai ennek a revitalizációs 
folyamatnak, amelyek által a kerület sikerrel 
tud önnön árnyékából kilépni és valódi érté-
keket felmutatva büszkén vallhatja józsefváro-
si identitását. külön öröm, hogy az építészet 
alkotó módon tud hozzájárulni egy új öntudat 
megszületéséhez. 

Újraírni egy hely jelentésköreit

Mind a közösségi ház szociális munkások általi működtetése, mind a fiatalok sporttal történő megszólítása lényegi pontjai a revitalizációs folyamatnak

A hely a szabadidő eltöltésére, a különféle mozgásformák (labdarúgás, gördeszka, kosárlabda) gyakorlására is alkalmas 

A kerületben 10 éve futó szociális-városrehabilitációs Magdolna Negyed Program részeként, EU-s és állami forrásokból valósult meg a FiDo
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Tér-TölTés 
Idősotthon az egykori Csekonics család birtokán

2008-ban országos építészeti tervpályázatot írtak ki idősotthon tervezésére a IV. kerületi Baross utcában, a pályázatot  

Töős György és kollégái nyerték meg. A pályázatot megbízás, majd többéves tervezői munka követte, mely eredményeként egy rendkí-

vül színvonalas, a múlt és a jelen építészeti eszközeit virtuózan felvonultató épületegyüttes született.

Szöveg
Építész

Fotó

Láris BarnaBás

Töős GyörGy (arTOniK KfT.)

szenTiváni JánOs A helyszín igazi érdekessége, hogy az 
épület telkén a Csekonics család 
vadászháza, valamint egy 20. szá-
zad eleji, többszintes épület talál-

ható, az építészettörténeti értékkel bíró házak – 
hevenyészett barakképületekkel kiegészül- 
ve – idősotthonként működtek. De a funkciók 
szétszabdaltsága, az idők folyamán ad hoc 
módon bővítgetett, leromlott állagú épületek 
kedvezőtlen környezetet nyújtottak az idős gon-
dozottaknak. Első lépésként a tervezők ebben  
a káoszban tettek rendet, részint a barakkok 
elbontásával, vagyis a terület kitisztításával. 
Megőrizték a meglévő két értékes épületet,  
felújították, s az új épületegyüttesbe integrál- 
ták azokat. További fontos, örökölt elem volt  

a Baross utca, Irányi utca sarkán álló tégla-va-
kolat kombinációjú gyönyörű kerítés, mely lát-
hatóan nagyszerű ihletője lett a téglahasználat-
nak az új rész esetében. A kibővített program  
a telek jelentős beépítését hozta magával, Töős 
Györgyék a klasszikus épületek mellé alapvető-
en felső- és alsószintes épületkomplexumot 
illesztettek, elvetve a feleslegesen sok vertikális 
közlekedőt, biztosítva a szintbeli kapcsolódás 
lehetőségét. Hogy elkerüljék az építészeti alá-
fölérendeltség érzését, az új épületet pavilonként 
szerkesztve, lapos tetővel képzelték el, ezáltal  
a meglévőket egyértelműen kiemelt, „ünnepé-
lyes” pozícióba helyezték és a régi szárnyak az 
új épületrészek szinte minden pontjából, nagy-
szerű átlátásokkal jelennek meg. E két építésze-

ti stílus nem csupán tetőidomai tekintetében,  
a homlokzatformálás terén is kontrasztos. Míg 
a meglévő épületek vakolt felületűek, az új szár-
nyak, rímelve a korábban említett kerítéssza-
kaszra, téglaburkolatot kaptak, s a vakolt felü-
letek lyukarchitektúrájára az új épületrészek 
összevont, komponált, kortárs nyílásosztása 
rímel. Az épület teljes mértékig „belakja” a ren-
delkezésre álló telket, így a gondozottak szem-
szögéből változatos, dinamikus, élhető belső téri 
világ tárul fel. Ez a sajátos kifeszülés a közleke-
dőterületek jelentős hossza miatt egyedül gon-
dozói szempontból igényel némi kompromisz-
szumot, a „megtett kilométereket” azonban fe- 
ledteti a közlekedőket végigkísérő kert látványa. 
Az új területek kétszintes részein pillérezett  

Építtető: 
fővárosi önkormányzat Beruházási Osztály: 

Király László, Kertész László, sándor Judit, Bíró 

andrás, Hajdú László

Tervezési program: 
skultéti József (szociálpolitikai osztály) Juhász 

Lászlóné (intézményvezető) 

Felelős tervező: 
Töős György (arTOniC Kft.)

Tervezők: 
Lenzsér-Mezei Kata, erdélyi-Gáspár Judit,  

fátyol Tibor

Munkatárs: 
Karádi zsófia

Kertterv: 
salgó Borbála, Kontra Dániel (Urban Concept Kft.)

Tervezés éve: 
2007-2009

Alapterület: 
5050 m2
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függőfolyosókat láthatunk, ezek egyrészt árnyé-
kolják a homlokzatot, plasztikussá teszik az 
udvar látványát, s nem utolsó sorban lodzsával 
bővítik a belső tereket. Középfolyosósak a gon-
dozási szárnyak, az egyes lakóegységek mind-
két végpontjához önálló társasági terület, nővér-
pult tartozik, ami a külső és belső téri világgal 
sokszínű kapcsolatot biztosít. Az alsó szint 
tömegközéppontjában aulatér teszi teljessé  

a közösségi területek struktúráját, az itt találha-
tó dupla légtérből válik egyértelművé, hogy az 
épület kétszintes kialakítású. Az üzemi terüle-
tek, valamint a gondozottak nagyobb közössé-
gi terei, az étkező, a régi, felújított épületekben 
kaptak helyet, az egykori vadászház nagy bel-
magasságú terei szintén kertkapcsolatosak, 
tovább szőve így a kert és épület között folya-
matosan alakuló viszonyt.

Az új és a régi épület nézete az Irányi Dániel utcáról, avagy a régi kerítéshez kapcsolt téglaarchitektúra megjelenése

A kert és az épület összeforrt egysége

Az alsó szinti aulatér belső látványa

Igen fontos, jelenleg nem megválaszolható kér-
dés az épület jövőbeni változása. Történetesen az, 
hogy hogyan lesz képes egy ilyen következetes 
struktúrával létrehozott alapvetés elviselni a későb-
bi additív részleteket? Bízom abban, hogy a kvali-
tás ragadós és a téglastruktúra tisztasága mentén 
kimatekozott funkcionális rendszer pozitívan befo-
lyásolja az eljövendő folyamatokat. én mindeneset-
re szurkolok e magas színvonalú épületnek!
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Kijózanodás
A LogMeIn  
új irodája  
a Paulay Ede utcában

Hét-nyolc évvel ezelőtt történt valami...  

Akkorra ugyan már régóta elterjedt volt, 

hogy öltönyösök helyett garbósok, 

Converse-cipősök, szürke pólósok keresik 

a legtöbb pénzt a világon,  

ám arra senki sem számított, hogy  

a második vonalban olyan dollár  

milliomosok tűnnek fel, akik a munkahely-

ükön képtelenek meglenni csúszda és 

csócsóasztal, vagy az irodaház tízedik 

emeletén parkoló platós traktor nélkül.

Szöveg
Tervező:

 
Fotó

Martinkó József

Matisz alíz, Müller zsófia,  

Ondai OrsOlya

BarBay CsaBa
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scott Brownrigg, a studio o+a -t jegyző 
Primo orpilla és Verda alexander, vagy 
a sid Lee architecture olyan új irodai 
kultúrát honosított meg a Google, a Red 

Bull, vagy a Facebook megbízása alapján, ami 
rendkívüli energiákat szabadított fel az iroda-
tervezés területén. Régi ergonómiai, munka-
szervezési dogmák sora dőlt meg, illetve a start 
up vállalkozások „ökoszisztémájának” irodai 
kultúrája új igényeket indukált, ami a gyártók 
és tervezők világát is átalakította. Talán képte-
lenek is volnánk az új aktivitásalapú munkahe-
lyek univerzumát kellő árnyaltságban látni, ha 
nem volnának alternatív világok. Értem ezalatt 
a gegekkel, hangzatos designfrázisokkal zsúfolt, 
trendcentrikus megoldások mellett megjelenő 
alternatívákat, amelyekben a kreativitás úgy 
kerül a középpontba, hogy nem válik öncé- 
lúvá. Legutóbb egy magyar alapítású, ameri- 
kai székhelyű, budapesti fejlesztő központtal 
rendelkező iroda bejárásán volt ez az érzésünk.  
a LogMein nevű cég történetét itt hely hiányá-
ban nem taglalnám. Elég annyi, hogy a létszá-
mában intenzíven bővülő, sikerekben lubic- 

koló cég nemrégiben új helyre költözött. Vá- 
lasztásuk a város egyik legjobb irodaépületére, 
az eredeti eklektikus traktusával az andrássy 
úton pompázó, hátsó homlokzatával izgalma-
san az Paulay Ede utca felé dőlő, a holland Erick 
van Egeraat magyar irodája által 1994-97 között 
tervezett épületre esett. Matisz alíz designer és 
Müller zsófia társtervező, valamint a projekt-
menedzseri feladatokat ellátó ondai orsolya, 
illetve a grafikusként közreműködő File Béla  
a funkció és forma egyensúlyát, nyugodt szín-
világot és főleg értékállóságot sugárzó megol-
dások sorát választotta az irodai terek megújí-
tásának első ütemében. stabil és felnőtt lett  
a cég, ezt a design nyelvén képesek a legkézzel-
foghatóbb módon kifejezni a vállalat irányítói. 
aki kicsit is jártas a kortárs design világában, 
számára ez a tér úgy világítási megoldásában, 
mint kárpitozásában és bútorozásában valódi 
csemegék tárháza. az egységes atmoszféra meg-
teremtését szolgálja, hogy az alapbútorok zömét 
Ronan és Erwan Bouroullec jegyzi tervezőként 
és a Vitra gyártóként. a tervezők elsődleges  
célja, hogy különleges bútorválasztásukkal  

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

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

LogMeIn Iroda
Közületi bútorok a do work!-től

akusztikailag és látványában lecsöndesített, 
elegáns, kiegyensúlyozott, ugyanakkor krea-
tív munkára ösztönző, könnyen mobilizálha-
tó téri szituációkat alakítsanak ki. Ezek alap-
elemei a változtatható munkalap-magasságú, 
préselt színes filc-határolólappal (screen) kiegé-
szített Tyde asztal, illetve a magas támlájukkal 
zárt, intim szeparékat formázó Alcove ülőbú-
tor. Legnagyobb sikert mégis a Hut elnevezé-
sű félig nyitott, félig zárt irodai „sátor” aratott, 
amiből minden munkaállomás-csoport ren-
delt volna egyet-egyet. nagy hangsúly került  
a világítás gondos tervezésére is, amibe ideha-
za szinte egyedülálló módon olyan gyártók 
designjai kerültek be, mint amilyen a legendás 
Jieldé állólámpa, a Lightnet, RZB gyártmányai, 
vagy a lapunknak több alkalommal nyilatko-
zó francia sztárépítésznő, odile decq 2011-es 
Pétale csillárja (Luceplan). a belsőépítészeti 
koncepciót végül a Milliken szürke tónusú pad-
lókárpitjai egészítik ki. nem túlzás tehát egy 
kiegyensúlyozott, minőségi irodai térről 
beszélni, ami erőteljes gesztusokkal áll ellent 
a múló trendek csábításának. 

A bútorok minősége és választékossága mellett az irodatér atmoszférájának megteremtésében hatalmas feladat hárul a növényekre is  
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tisztaság, átláthatóság,  
világosság
ügyfélfogadás újraértelmezett környezetben

„mindent kisbetűvel írunk, de ezzel időt nyerünk.  

azonfelül: minek két a b c, ha egy is elegendő?  

miért írjunk nagybetűt, ha nem mondhatjuk ki?”  

(bauhaus 1925 - herbert bayer)

egységes belsőépítészeti arculat mentén új, modern, integrált ügyfélszolgálatok

Szöveg
Fotó

varga zsolt, zács andrás

filep krisztina

az az építészeti szemlélet, amit képviselünk,  
és amit munkáinkban is szeretnénk megvalósí-
tani, a bauhausban, és az 1930-as évek modern 
építészetében gyökeredzik: a funkcionalitás, a le- 
tisztult formavilág, az egyszerű anyaghaszná-
lat alapkövetelmény, természetesen 21.  századi 
építéstechnikára és lehetőségekre, valamint épí-
tészeti gesztusokra átültetve. az építészeti elkö-
telezettségen túl a rajzpecsétünk, vagy akár  
e portfólió tipográfiája is főhajtásként szolgál  

a bauhaus szellemisége előtt. a bauhaus tipog-
ráfusai, reklámszakemberei alkották meg írás-
ban a csupa kisbetűvel való kommunikációt. 
irodánk két nagy tervezési feladataira kapott 
megbízást, A közszolgáltatásokhoz való egyen-
lő esélyű hozzáférés megteremtése: akadály-
mentesítés című kormányablak-projekt kere-
tében. ennek megfelelően, 19 megyében és  
a fővárosban a kormányhivatalokkal kötött kon-
zorciumi szerződésben, 296 településen, 364 

helyszínen tervezzük, (illetve néhány esetben 
közreműködünk a tervezésben) – egységes bel-
sőépítészeti arculat mentén – az új, modern, 
integrált ügyfélszolgálatokat, a kormányab-
lakokat. a másik most futó nagy munka, az 
integrált rendszer kereteinek megteremtése  
a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának 
fejlesztésével című kiemelt projekt, melyben  
a nemzeti munkaügyi hivatallal konzorciumi 
szerződésben 56 db munkaügyi kirendeltség 
épület felújítása, illetve néhány új, zöldmezős 
kirendeltség-épület megtervezése is a felada-
tunk. 2010-ben a kormányablak-projekt előké-
szítő munkáival, mintegy 10 fős létszámmal 
indult az iroda. feladatunk volt megtalálni és 
dokumentálni azt a szóba jöhető mintegy 300 
helyszínt, ahol majd kormányablak létesülhet. 
ehhez közel 1300 helyszínt kellett megvizsgál-
ni, fotó és általános rajzi dokumentálással ellát-
ni. 2013 év elején mintegy 45 fő építész,  
a munkaügyi kirendeltségek tervezéséhez továb-
bi 6 fő építész, irányító tervező, műemlékvédel-
mi szakértő, valamint egy bim manager csatla-
kozott a csapathoz. majd elindult azoknak  
a statikus, épületgépész, épületvillamossági ter-
vezőknek, költségvetés tervezőknek, rehabilitá-
ciós szakmérnököknek, tűzvédelmi szakértők-
nek a felvétele is, akik többnyire a tervezést  
a szakági oldalról erősítik azóta is. ahhoz, hogy 
a tervező csapat munkája igazán hatékony 

legyen, egyrészt meg kellett találni annak a mód-
ját, hogy az építészek egy része a megyeszékhe-
lyeken, a tervezéssel érintett helyszínek közelé-
ben dolgozzanak, másrészt létre kellett hoznunk 
egy olyan különleges tervezési szoftverrendszert, 
amely mindezt lehetővé teszi. az iroda feladata  
a kormányablak projektben az akkor megfogal-
mazott „jó állam” eszményét megtestesítő új köz-
igazgatási rendszer részeként működő, olyan 
modern ügyfélszolgálatok megtervezése volt, 
ahol a kormányzati szándéknak megfelelően  
a tervezés filozófiáját mindenki számára pozitív 
üzenetű fogalmak: tisztaság, átláthatóság, vilá-
gosság, köré építettük fel, melyek közvetítik azt 
az el nem évülő üzenet, hogy az államszervezet 
és ezen belül az ügyintézés tiszta, egyszerű és 
átlátható legyen. ezen fogalmak építészeti meg-
jelenési formái a lehetőség szerint nagyvonalú, 
átlátható ügyféltér, ahol a természetes fény sza-
badon áramolhat, az anyaghasználatban a beton, 
fém, fa, üveg természetes alapú anyagok haszná-
lata, a színekben a szürke mellett, ahogyan a kor-
mányablak logóban, úgy az építészeti megoldá-
sokban is visszaköszönnek nemzeti színeink, 
egységes, tiszta keretbe foglalva a koncepciót.  
a kormányablakoknál megismert alapvetően pozi-
tív filozófia gondolatiságát a munkaügyi kiren-
deltségek vonatkozásában is át kívánjuk örökíte-
ni, természetesen a sajátos szolgáltatási formáknak 
megfelelő térképzési megoldásokkal. (x)
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A Kacsa utcai REsidence irodaházakban többször járt már az Octogon különféle irodamustrán, ezek alapján elmondhatjuk, hogy 

felépülése óta a komplexum gyűjtőhelye a trendjelző irodáknak. Legutóbb a Dentsu Aegis Network sziporkákkal teli bürójában jártunk.

Szöveg
Fotó

Molnár Szilvia

BujnovSzky TaMáS

A REsidence 1 második emeletére, 
egy 1650 m2-es irodai térbe költö-
zött a teljes nevén Dentsu Aegis 
Network Hungary Média Kft. 

marketing kommunikációs cég. A belmagas-
ság itt nem túl nagy, az épület jellege miatt pil-
lérek is akadnak bőven, de mindez az adott-
ság nem szegte kedvét a tervezőknek. Könnyű 
dolguk van, vághatná rá rögtön az olvasó, 
hiszen meglehetősen nagy itt a kreatív térerő. 
Ám attól még el lehetett volna szúrni az egé-
szet, különösen a szétszabdalt terek, jelentős 
méretű alapterület miatt. De nem ez történt. 
A heterogén mennyezetkialakítás (hol a táb-
lás jellegű látszóbeton-födémből, hol csövek, 

Tervező:
Tompa Balázs

Társtervezők:
Göbölyös kristóf, Tóth katalin, juhász Péter

Munkatársak:
Szíj nagy Henriett, Bander Péter, Suhai Dóra, 

Tánczos korinna, Tóth Gyula, György ottó, 

kiss Marina, Bangó alexandra, Hupján Bence, 

zsembery Péter

Egyedi belsőépítészeti elemek és bútorok:
Perjési attila Ev, Stéger istván, Plangárt Tamás; 

Motyovszki zsolt (koordináció)

Grafikai elemek: 
Platinum Gl kft., Print Produkció kft., 

koCkaműhely; Bányász kata,  

Bayer Baróti Éva (koordináció)

A beruházás éve: 
2014

Terület: 
1650m2

Valóság és illúzió, avagy Star Wars a gangon a nyitott munkatér főfalán. Balra (nyitóképünkön) a recepció: egyedi pulttal, 
az ügynökség díjait rejtő polcrendszerrel, a váró részben együtt a tömegcikk, a DIY és Nyilas Kálmán Siló lámpája

Szürke daszkaburkolat, ipari lámpa és fali-scrabble az egyik tárgyaló lényegi pontjai

VADER NAgyúR  
A gANgoN
A Dentsu Aegis Network irodájában jártunk
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szellőződobozok kusza hálózatából füg-
gesztékként alászálló világítótestek, világítást 
rejtő panelek, építészeti lámpák), a hasonlóan 
különnemű padlószőnyeg-elemekkel burkolt 
járófelület (hiszen kopás után egyszerűbb így, 
csupán egy-egy szakaszt kicserélni), a szürke 
határoló falak és a megegyező színű deszkából 
rótt fix vagy lamellás térelválasztók, burkola-
ti szakaszok adják a tér belsőépítészeti fogla-

latát. Az ezen belül megmutatkozó befejező-
design jelzi, hogy a Dentsu Aegis Networkkel 
egy viszonylag új enteriőrszervezési/tervezési 
látásmód is beköltözött. Ennek lényegi funda-
mentumai: az újrahasznosítás, a vintage búto-
rok és tárgyak használata, a tömegcikkek és az 
egyedi alkotások kiegyensúlyozott vegyítése 
és általában, a DIy-szemlélet/hobbidesign 
beemelése. Mindezek gazdag tárháza a Dentsu-

iroda. A 6 zárt és 7 nyitott tárgyalóból, vala-
mint egy vezetői irodából és jórészt open-space 
munkatér-há lózatból á l ló területen  
a korábbi, használható irodabútoraikat meg-
tartották, de a tárgyalókban, pihenőterek- 
ben vegyes korú, esetenként átalakított 
vintage-zsal keverték a kompozíciót. De a jól 
ismert IKEA-alapdarabok mellett láthatunk 
kábeldobból készült asztalt, függőhintákat, 

Az open-space irodai szakaszokat egyedi rekreációs szigetek kísérik 

A recepció mögötti vezetői iroda otthonos, heterogén belsőépítészeti és enteriőrkialakítással

Munkatér, beszélgetésre, étkezésre is nagyszerű pult, hengeres hirdetőoszlop, erre írni, erről tájékozódni egyaránt lehet.  
A sárga, steppelt falipanelen a munkatársakról készült bulifotók

Budapest régi karakterét megidéző zöld tele-
fonfülkéket is (ezek akár vitrinként, de privát 
telefonására is alkalmas fülkeként egyaránt jól 
tejesítenek), melyek már „átvezetnek” az egye-
di használati tárgyakhoz, alkotásokhoz, mint 

Nyilas Kálmán Siló lámpája vagy Lajosi Dóra 
szellemes-kedves drótképei. És hengeres hir-
detőtáblákat is láttunk, amikre/amiken per-
sze írni, üzenni, firkálni lehet, mint oly sok 
kijelölt pontján az irodának – úgy tűnik a kre-

atív szektor munkásainak (a Dentsuban úgy 
150-en vannak) a reggeli szkeccs, villám-
csocsó, vagy gyors scrabble-parti az egyik iro-
darész erre kijelölt falán olyan, mint bárme-
lyikünknek a reggeli kávé.
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Felsőbb szinteken
Az il Bacio  

di Stile irodáiIgazi nevezetessége az Andrássy útnak jó egy éve már  

az il Bacio di Stile luxusáruház. A nézelődők és vásárlók a kulisszák mögötti világot nem 

láthatják, viszont ha a következő cikket elolvassák, megnézik a képeket, akkor, ugyan 

fotók nyomán, de tehetnek egy sétát az irodaterekben is.

Szöveg Molnár Szilvia

Úgy tíz éve kezdődött, hogy az it- és 
a kreatívszektor dolgozóinak (tud-
ják, elsőként az X és Y generáció) 
sajátos világa újszerű munkaterek 

elterjedését indította el. Ma már a könnyed 
hangvétel, az otthont az irodatérrel ötvöző meg-
oldások az üzleti szektor, bank-középszektor 
irodáit is elérték. Ami az exkluzív ügyvédi, ban-
ki felsőszektor, privát orvosi bürókat illeti, ott 
sokáig tartotta magát a klasszikus rendszer és 
berendezés: egyszemélyes vagy kiscsoportos, 
szobányi méretű, cseppet sem homogén belső-
építészetű terek, egyúttal lehatárolt funkciók. 
továbbá a pozíciónak megfelelő antik bútorok 
vagy éppen utánzatok, korábban barokk/neo-
barokk, utóbb art déco, meg a dekoratív modern-
izmus (értsd pld. korai kozma). Mára ez a világ 
is megváltozott, ennek remek példái az il bacio 
di stile harmadik és negyedik szintjén találha-
tó irodái. A műemléki környezetet belakott top 
divat és gasztronómia mellé kifinomult back-

office dukál, ennek belsőépítészeti programját 
szegő Gábor és Hitka András írták. Minden 
helyiség egy-egy külön világ, ami a keretet adja, 
mint egy jó kiállítási térben, az a kék-barna-
szürke-bézs-fekete színek, a nemes és természe-
tes burkolatok. ezen belül egyedi megoldású 
bútorok és kiegészítők emelik a terek nívóját, 
amik megnemesítik mindezt, azok már nem 
antik, hanem designklasszikusok, továbbá régi 
és kortárs divatfotók (itt nemes Attila kurátor 
volt a tervezők kalauza). különösen a világító-
testek között láthatunk pazar darabokat, mint 
a Mariano Fortuny Moda Lampje (jó egy éve 
már leD-es változatban is gyártják) vagy  
a hatvanas évek nagy dobása, a Castiglionik 
Tacciája – mindkettő ma is ritka a hazai ex- 
kluzív enteriőrökben, ezért is örültünk nekik. 
A férfiasabb karakterű részeken sötétre pácolt 
és natúrdió furnérú, testesebb berendezés jel-
lemző, a női jellegűek ettől eltérőek: párnás-pu-
ha, textilekkel finomított szegletek, szigetek. 

Mind a harmadik, igazgatósági szint, mind 
pedig a negyedik, az operatív központ szintje 
egy-egy domináns recepciós pultot kapott.  
A hangsúly nem a méreteken és az elhelyezé-
sen van feltétlenül, hanem a kialakításukon: az 
igazgatói pult megvilágítható előlapját a kőbur-
kolat előtt kifeszített vastag, fekete kötelek 
karakterizálják, az operatív szintre pedig bátor 
anyagtársítású: betonkeretezésű, fa- és textil-
füllungos pult került.

Belsőépítészet: 
Szegő Gábor, Hitka andrás 

Styling: 
Ternovszky zita

Fotó: 
Filep Krisztina

Fotó styling: 
Matisz alíz, Hitka andrás

Fotó asszisztens: 
Besenczi richárd 

Férfias karakterű nagytárgyaló
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Az igazgatói szint egyedi kivitelű pultja/íróasztala, jobbra felnagyított kortárs divatfotó
A belsőépítészeti keretet adó színekben, vagyis egyebek mellett szürke, bézs és kékben, natúrfa kiegészítéssel
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„Egy hEgy, amit  
érdEmEs mEgmászni”

Az építészet, a design és  
a gasztronómia mesteri találkozása Mádon

Min dolgozik? - farsang barbara rovata

Miért éppen Mád? Mi indított el titeket a település és a régió, Tokaj-
Hegyalja alakításában?
Kovács Károly: Mád és környéke nagyon közel áll hozzám, a csa- 
ládom több generációra visszamenőleg kötődik ehhez a térség- 
hez. Személyes ismeretségeim, helyi barátaim indítottak el azon 
az úton, hogy minden szempontból vonzó turisztikai célpontként 
gondoljak Mádra. A polgármesterrel, Tatárka Józseffel, a nemzet-
közi hírű borász Szepsy Istvánnal és fiával, illetve az elismert 
grafikussal, Ipacs Gézával 2008-ban ültünk egy asztalhoz, hogy 
megálmodjuk Mád jövőjét.
Ipacs Géza: Az én mádi történetem ugyanezzel a baráti-szakmai 
megbeszéléssel kezdődött. Már akkor körvonalazódott, hogy  
a településben végtelen lehetőségek rejlenek, történelmi és gasz-
tronómiai hagyományai, illetve földrajzi adottságai miatt.

a tokaji borvidéken mindenki mádra 
figyel, állítják egybehangzóan azok  
a befektetők, borászok és kreatív szak-

emberek, akik az elmúlt években összefogtak, 
hogy egy modern, nemzetközi léptékű, a térség 
hagyományos értékeire építő gasztronómiai és 
turisztikai központot hozzanak létre a települé-
sen. mád fejlődését az első lépésektől követi, 
illetve befektetéseivel aktívan formálja Kovács 
Károly, akinek elképzeléseit ipacs géza ülteti át 
a design nyelvére. a település legújabb beruhá-
zása, az exkluzív boutique hotel, a Botrytis kap-
csán beszélgettünk velük.

Mi volt a koncepció a Botrytis Hotel kialakítása során − a beruházó és 
az arculati szakember szemével?
KK.: Egyértelmű cél volt, hogy a hotel illeszkedjen Mád hagyományos 
értékeihez, megtartva a dűlők és a természet közelségét, de egyben ki 
is emelkedjen azzal a minőséggel, amit egy boutique hotel tud 
nyújtani. Az épület visszafogott homlokzatot kapott, helyi, minőségi 
anyagok felhasználásával, megújuló energiaforrásokra alapozva a 
működést. A hotelben családias belső tereket, teraszt és kertet hoztak 
létre, ahonnan kilátás nyílik a szőlőhegyre.
IP.: Az arculat egy mára kiforrott koncepció mentén jött létre. Mivel a pin- 
cészet egyik büszkesége a MÁD nevű, települést reprezentáló borunk, 
ennek arculata irányadó a fejlesztéseink grafikai stílusában is. Egy erős 
márka, a MÁD építésén dolgozunk, melybe egyaránt beletartoznak a bo- 
rok, az étterem, a mádi rendezvények, és most már a Botrytis Hotel is.

Kiket szólíthat meg az exkluzív szálláshely? 
KK.: Nem titkolt célunk, hogy a borkedvelők mellett az utazni vágyókat is 
megszólítsuk, akik egyszerre látogathatják Tokaj-Hegyalja turisztikai 
célpontjait, kóstolhatják a történelmi dűlők borait és a borokhoz illeszke-
dő, nemzetközi színvonalú ételsorokat, helyi kézműves termékeket is.
IG: A Botrytis része a mádi történetnek. Azok számára, akik ezt a 
történetet személyesen is megismernék, ez a hotel magas színvona-
lon kínál pihenési, kikapcsolódási lehetőségeket.

Milyen fejlesztések várhatóak a jövőben a településen? 
Hogyan látjátok Mád jövőjét?
KK.: A jövőben olyan infrastrukturális beruházások várhatóak, melyek  
a turizmus fejlesztését célozzák − ilyen a hamarosan megépülő 
Aszúház. Emellett létrehozunk egy olyan oktatási központot is, mely 
segít megérteni a felhalmozott borászati tudást, és a környékbeli 
fiatalokat is itt tarthatja. Terveink szerint minden alapanyagot 30 km-es 
körzetből szereznénk be, ezzel is támogatva a tokaji régió szimboliku-
san is erős településeit. Minél szélesebb körben ismertetnénk meg azt 
a világszínvonalú termőterületet, amit Mád és Tokaj a magáénak tudhat.
IG.: Mád szerintem olyan, mint a Himalája, a mi mádi jövőnk pedig az, 
hogy megpróbáljuk megmászni, mert szerintünk nagyon érdemes.

Min dolgozik?

Milyen fejlesztések kötődnek hozzátok a múltban a településen? Hogyan 
alakítjátok Mád „történetét”?
KK.: A Szepsy-borok minőségét szerettük volna kiterjeszteni min- 
den szolgáltatásra, így jött létre a Mádi Udvarház, ahol egyszerre 
kapnak helyet a Szent Tamás szőlőbirtok és a Szepsy pincészet borai, 
a Gusteau Kulináris Élményműhely minőségi ételei. Nemrég adtunk át 
egy borászati üzemet is, mely Mád településszintű borának otthona. 
Hogy ezek a tervek ilyen minőségi formában valósultak meg, az annak 
köszönhető, hogy Ipacs Géza az első perctől határozott arcu- 
lati döntéseket hozott. Ezek a szolgáltatások mára „beértek”, egymást 
erősítik − azt gondolom, most éljük Mád aranykorát.
IG.: Hozzám kötődik a tokaji üveg kitalálása és megtervezése, számos 
mádi borászat csomagolásának és a Mádi Körhöz kapcsolódó 
kiadványok elkészítése. Kiemelt helyen szerepel minden olyan 
projekt, mely a Szent Tamás Pincészethez köthető, ezekben a kér- 
désekben Károllyal és a Szepsy családdal szorosan együttműkö- 
dünk. Jelenleg az exkluzív boutique hotel, Botrytis Hotel és a Percze 
Élményközpont arculatán dolgozom. A település történetének 
alakítása leginkább abban áll, hogy Mádról és Mádban gondolkodunk, 
és arra törekszünk, hogy az eredmény mindig kézzelfogható legyen. 
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Min dolgozik? Min dolgozik?

KontExtuális  
érzéKEnység
Interjú Dankházi András építésszel 

A Holcim Awards fenntartható építészeti világversenyén a fiatal alkotók 
számára létrehozott „Next Generation” kategóriában díjat nyertél a köz-
elmúltban, ahol a „Szimbiotikus vízszolgáltatás és tájregeneráció” címmel 
beadott munkád valós problémára kínált megoldást. Mi is ez konkrétan?
A projekt egyben a diplomamunkám is, amelyet a University College 
Dublin építész karán készítettem, eredeti címe pedig: „Fa, Só, Víz”.  
A helyszín az írországi Poolbeg városrész ipari területe, ahol séta- 
úton és környezetvédelmi területen keresztül lehet kijutni a tengerbe 
érő 18. századi Great South Wallra. Ez a rendkívüli építőmérnöki 
létesítmény 4 km hosszan nyúlik a tengerbe, annak idején a világ 
legnagyobb, mára pedig Európa leghosszabb tengeri falrendszere-
ként tartják számon. Különlegességének köszönhetően a funkcionális 
igények mellett népszerű látogató hellyé vált az idők során. Tulajdon-
képpen innen jött az ötlet egy vegyes használatú infrastrukturális 
épület megvalósításához, amely az ipari szolgáltatásokon túl, pub- 
likus helyként is működik. Dublinban az egyik legszembeötlőbb 
ellátási probléma az akadozó vízszolgáltatás. A jelenlegi rendszerben 
nincsenek többletek, így évente többször is, főleg télen, vízkorlátozá-
sokat kell hozni. Elképzelésemben a helyszíni hőerőművekből 
kieresztett sós víz segít a sótalanítási program megválasztásában. 
Tehát az épület a környező hőerőművekből kibocsátott hűtővizet 
hasznosítja újra sótalanítási eljárással úgy, hogy az ivóvíz-előállítás 
után fennmaradó magasabb sókoncentrációjú vizet a fa struktúra 
megőrzésére és a környező sós mocsárkert táplálására fordítja.  
A tetőre tervezett, hőcserével üzemeltetett publikus medencék pedig 
tovább csökkentik az erőművekből kifolyó víz környezeti hatását.

Milyen főbb szempontoknak kellet, hogy megfeleljen a pályázat?
A Holcim pályázatán alapvetően öt kritérium volt a meghatározó: 
környezeti, szociális és gazdasági teljesítmény, építészeti kiválóság, 
valamit átvihetőség.  Ezek a vezérelvek mind arra mutatnak rá, hogy 
mennyire sokrétű lehet egy épület vagy építési folyamat hatása.

A zsűri értékelése alapján a javasolt sótalanító rendszer „költői művé” 
alakul a tájban, és funkciója mellett az érzékszerveinkre is hatást gya-
korol. Milyen építészeti elemekben, anyagokban gondolkodtál?
Az építészetben a változás, és a valamivé válás folyamatát nagyon 
izgalmas témának tartom, ezért választottam a projekt alapvető kom-
ponense közé a természetes fát. Ez egy rendkívül reakcióképes 
anyag, így elkezdtem szisztematikusan olyan tradicionális fa épületek 
és tárgyak után kutatni, amelyek egyaránt érintkeznek vízzel és 
sóval. Ennek kapcsán sikerült megismernem különböző víztoleráns 
fafajtákat, és a gyakorlatban is alkalmazható működőképes építés-
szerkezeti csomópontokat.

Miért fontos számodra a fenntartható fejlődés?
Nekem maga a kifejezés átgondoltságot, és egyfajta kontextuális 
érzékenységet jelent. A beadott pályamunkám pedig alapvetően erre 
az eszmerendszerre épít.
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EklEr klasszikusok
Házak 2000–2014 / Ekler Dezső, AD Reklámstúdió Kft, Budapest, 2014

Az első benyomás rögtön az, hogy 
Ekler épületei mennyire sokfélék. 
Munkásságát aztán az is tovább 

árnyalja, hogy ő a ritka magyar szociologizáló-
gondolkodó építészek egyike: egy-egy interjú-
ja (mint például a kötetet indító Benedek Anna- 
Wesselényi-Garay Andor interjú) képes legalább 
olyan bizsergető hatást gyakorolni az ember-
re, mint a házai.  A hadtáp társadalom víziója, 
az emberi léptékek helyett a mikrokozmosz 
anyagszerkezetei között válogató, biomorf 
sztárépítészek jelenkori jelentősége, a nagyí-
tás elmélet. Utóbbi nyomozási segédeszközzé 
is válik a könyv lapjait pörgetve, miből eredhet-
nek ezek a dinamikus épületformák, honnan, 
hová, hogyan vált léptéket. 

A 90-es években épült Disznókő Borászat 
(Mád és Mezőzombor határában áll) például 
nem szerepel már a kötetben, mégis ott van az 
az 1982-ben rajzolt, apró pinceházhomlokzat, 
ami az akkori tokaji plébános, Béres Béla szá-
mára készült.  Ekler Dezső a helyi kis pincék 
homlokzatát nagyította fel a borászati főépü-
letnél, a lejjebb álló melléképület, a fából ácsolt 
traktorgarázs pedig amúgy és mellesleg kisebb 
fajta világhírre is szert tett. Az együttes szinte 
együtt él a tájjal, ez aztán később megismétlő-
dött a Hilltop neszmélyi központjánál, majd  
a könyvben kiemelten szereplő, somlóvásárhelyi 
Szent Ilona Borászatnál. 

Ez Ekler eddigi talán legnagyobb munkája 
pezsgőérlelővel, látogatóközponttal, a zöldte-
tők alá rejtett más földalatti épületekkel és  
a könyvben Bujnovszky Tamás fantasztikus 

fotóival. Ha nem tűnik ez morbidnak egy ereje 
teljében lévő tervezőnél, ez az életmű eddigi 
összegzése is: hogyan alakult a korai, organi-
kus lendület tektonikus landarttá a Somlóhegy 
lábánál ezzel a földbe süllyesztett, mestersé-
ges dombszerű, áramlásra építő épületegyüt-
tessel.  

Népművészeti tábor, borászatok, iskolák, iro-
daházak. Ekler Dezső a nyolcvanas évektől meg-
határozó szereplője a magyar építészetnek. 
Első, ikonikussá vált épületei még Makovecz 
Imre közvetlen hatását tükrözték, a tehetséges 
tanítvány aztán úgy távolodott el mesterétől, 
hogy törekvéseiből meg is őrzött valamit. 
Ugyanakkor Ekler Dezső és építészete mindig 
valahogy kívülállónak is tűnt/tűnik a szakmá-
ban. Nem könnyen csapható trendekhez, nem 
szeret pályázni, eddig portfóliója is zavarba 
ejtően sokszínű, sokféle. Szokásos nemzeti kis-
hitűségünkkel eszünkbe sem jut a nemzetközi 
horizontra helyezni, pedig ez a könyv megte-
szi: ez alapján nyugodtan nevezhetjük világ-
színvonalúnak vagy hungarikumnak, bármit is 
jelentsen egyik vagy másik. Egy róla készült 
portréfilmben az ausztrál származású Anthony 
Gall azt mondta róla, hogy Eklert nem könnyű 
közkeletű fogalmakkal befogni. Külön mozog, 
hangsúlyozottan a saját útját járja, de valahogy 
mindig odébb teszi a mércét. Leginkább egy 
tengerben hirtelen felbukkanó, világító  bója-
ként lehetne leírni vagy mint egy bálna: tudjuk, 
hogy valahol itt van a közelünkben, de hogy 
mikor bukkan újra a felszínre és mikor ad újabb 
jelet, azt sosem lehet tudni. (Torma Tamás)

MindEn építész 
könyvEspolcára

Ferkai András: Farkasdy Zoltán 
építészete, Scolar Kiadó, Budapest, 

285 old., 2014

Gondosan megőrzött eredeti dokumen-
tumok – köztük személyes jellegű és 
szakmai jegyzetek, fotók, továbbá ter-

vek, tervpályázati kiírások, még bírálati jegy-
zőkönyvek is – adták az alapját a közelmúlt-
ban megjelent Farkasdy Zoltán (1923-1989) 
építészmonográfiának. Sok tekintetben rend-
hagyó kötetről van tehát szó, mivel szokatla-
nul gazdag hagyatéki anyag állt a szerző, Ferkai 
András rendelkezésére (ezek gondos doku-
mentációját Lantos Edit művészettörténész 
végezte el). Egyszerre egy izgalmas, ugyanak-

kor ma még csak részben feltárt periódusban, 
a második világháború utáni állami tervezés 
és a rendszerváltás közötti évtizedekben elin-
dult és kitejesedett életmű pontos tükre, mind-
eközben a háború után megindult építészet-
szervezés, és -politika lenyomatát is adja ez  
a könyv.  Az olvasmányos stílusban, egyúttal 
komoly szakmaisággal megírt, szellős, átte-
kinthető, szép kivitelű kötetben (Hübner Teo-
dóra magas színvonalú designja) olvashatóak 
továbbá a tanítványok visszaemlékezései, 
Farkasdy épületeit, terveit bemutató elemző 
írások és válogatás az általa (egy jó értelem-
ben vett grafomán által) írt cikkekből, tanul-
mányokból. Amiről közvetve ugyancsak meg-
emlékezik a kötet, az a mára szinte már eltűnt 
papír alapú tervezői világ, felülszínezett, érzé-
keny rajzú skicceivel, tervtanulmányaival, az 
ábrázoláshoz illő, pontos kézírásos feliratai-
val; egy-egy vázlat, terv felett örömmel szem-
lélődik hosszan az olvasó.  MSz

tEMploMépítészEt  
a nyugati határon

Eros fEkEtE
Zeke Gyula: Volt egy feketém. A bu-
dapesti eszpresszók története,  
Balassi Kiadó, Budapest,  
328 old., 2014Áttekintő tárlat nyílik a győri Rómer Flóris 

Művészeti és Történeti Múzeum/Magyar 
Ispita kiállítótérében, melynek a témá-

ja Győr-Moson-Sopron megye 20-21. századi 
templomépítészete. A nagyszabású válogatás 
a historizálástól indítva tekinti át a keresztény 
templomépítészet, szakrális belsőterek válto-
zását, fejlődését egészen napjainkig. Eszközei 
ebben egységes fotósorozatok, eredeti és terv-
pályázati tervek, kritikai írások, makettek.  Vala-
mint a tárlaton egy kisfilm is látható, amely 
néhány kiválasztott templom életét, működé-
sét mutatja meg, illetve megtekinthető még két 
interjúfilm, Czigány Tamással és dr. Fehérváry 
Jákóval, melyben a megszólalók a templom-
építészet jelenéről, feladatairól beszélnek.   
A kiállítás szervezője: a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Építész Kamara, kurátora pedig 
Hartmann Gergely. Megtekinthető: 2014. decem-
ber 5. és (előreláthatólag) 2015. február 8. 
között; a szervezők tervei szerint a válogatás 
2015 elején a FUGA-ban is látható lesz majd. 
(képünkön: Római katolikus templom, Újrónafő, 
ép: Cseh András, Nagy András, Czigány Tamás /
CZITA Építész Iroda Kft./, 2014) (MSZ)

Nem számítva a rettenetes grafikai, tipog-
ráfiai merénylet áldozatául esett cím-
lapot, szinte tökéletes, tudományos for-

máltsága ellenére is letehetetlen mű született 
a literátor-történész, Zeke Gyula tollából.  
A budapesti kávéházi kultúrát, a „kávés nyil-
vánosságot” töviről hegyire elemző, kutató, 

megéneklő szerző új könyvében eszpresszó-
történeti alapművet ír. Szemben a makacs fél-
reértéssel ez a vendéglátó-ipari műfaj már  
a húszas évek végétől létezett a fővárosban. 
A jól adatolt, hatalmas jegyzetapparátussal 
megtámogatott dolgozat legnagyobb erénye, 
hogy az eszpresszókban zajló élet bemutatá-
sára az irodalom és a hétköznapi zsurnaliz-
mus területéről egyaránt biztos kézzel választ 
szövegrészleteket a szerző. Szempontunkból 
mégis talán ennél is fontosabb a könyvben 
megjelenő fényképfelvételeken ábrázolt, mos-
tanra szinte teljesen elpusztult enteriőrök, 
berendezések, bútorok, illetve a csodálatos 
neonfeliratok designvilága. 

matrinkó
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Sem a szó Cserna-Szabó-i értelmében, 
sem egyébként nem vagyok szakács-
könyv olvasó, receptgyűjtő. Egy évtize-

dig éltem tejföllel feljavított Vifon-levesen (vö. 
tésztafőzelék), kifli-párizsin, ünnepnapokon 
Váncsát, Bächer Ivánt olvasva. Elfogultsággal 
senki nem vádolhat tehát, engem a gasztro- 
forradalom barikádjain, Józsi hentesnél a Hegy-
vidékben szem nem látott. Most mégis meg- 
jelent egy ételes könyv, amibe bele tudnám 
magam képzelni ahogyan gyerekkel a nyakam-
ban, pizsamában hétvégi reggelit készítek, virs-
lit pirítok, rá tojást ütök, vagy ahogyan a kisko-
rú ezerszer is elmondja a nyakamból stírölve 
a tojásrepesztő bénázást: kop-kop-kop-kop-
papa-kop-kop. Mert a MENU nem pusztán éte-
lekről, azok elkészítéséről szól, hanem főkép-
pen erről a „papa-ko-kop”-ról. A mindössze 
ezer példányban, gyönyörű kiállításban készült 
bilingvis könyv azokba a nyílt, szívmeleg, intim 
szituációkba vonja be az olvasót, ami barátok 
között egy-egy vendéglátás kapcsán létrejön, 
létrejöhet. Noha az alkotók és a vendéglátók jól 
ismerik egymást, az olvasónak soha sincs az 
az érzése, hogy kívül reked a könyv sugározta 
atmoszférán. Bizonyos értelemben hétközna-
pi, eltérő területeken sikeres figurák mutatkoz-
nak be huszonketten, akik távolról sem a csúcs-
gasztronómiát, hanem a kreatív házias koszt 
elkészítését célozták meg. Ez a 2014-es év nem 
hivatalos, informális gasztronómiájáról készült 
pillanatfelvétel. Mindannyiunknak  vannak bará-
tai és mindannyian barátai vagyunk valakiknek. 

…felvágjuk 2 cm-es kubusokra

Design ranDom Design ranDom

www.octogon.hu www.octogon.hu

vadászok és  
légtisztítók

02

03
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Gyerekkoromban különösnek, kamasz-
ként kínosnak tartottam, ha borítóvé-
dő borítót láttam egy könyvön, külö-

nösen, ha az újságpapírból volt. Ma már nosz- 
talgiával tekintek vissza ezekre a kötöm-védem 
megoldásokra. És nézd, mintha ezt idéznék kicsit 
Polgárdi Ákos tervezőgrafikus borítótervei, ame-
lyekre a könyvben megjelenő szövegek részle-
tei másztak ki. Az Európa Könyvkiadó legendás, 
immár áttervezett Diákkönyvtár sorozatának 
köteteihez készítette ezeket a nagyszerű terve-
ket Polgárdi Ákos. Első körben 5 kötet jelenik 
majd meg, köztük a sorozatindító Jókai Kőszívű 
ember fiai regénye lesz. (MSz)

bomo art  
budapest

A Régiposta utcában található Budapest 
legkülönlegesebb naplóboltja, ahol a lá- 
togatót nyomban rabul ejti a minőségi, 

gyönyörű papírok érintése, a bőr illata. A Bomo 
Art papírmanufaktúrában időről-időre újabb min-
ták születnek, melyek csomagolópapírok, kézi 
munkával készült naplók, könyvjelzők, képes-
lapok, kalendáriumok formájában idézik régi 
idők hangulatát. A Bomo Art filozófiája ember 
és könyv kapcsolatának szorosabbra fűzésében 
és az alkotásvágy felkeltésében rejlik, hiszen 
valamilyen formában mindenkiben ott lapul  
a papír szeretete! www.bomoart.hu

Az idei Electrolux Design Lab nemzet-
közi ipari formatervező pályázat 
élén a kínai Pan Wang végzett 

Future Hunter-Gatherer (a jövő vadász-gyűjtöge-
tője) elnevezésű pályaművével. A természet 
ihlette koncepció igazi élménnyé teszi az élel-
miszerek beszerzését, és közben arra is meg-
tanít, valójában honnan származnak az ételek. 
A verseny második helyezettje Fulden Dehneli 
lett, hordozható, újratölthető levegőtisztító golyó-
ival (Lotus), a harmadik helyen pedig Michał 
Pośpiech végzett ultrakönnyű, repülő szerkeze-
teivel, melyek megtisztítják a városi levegőt 
(Urban Cone). A párizsi döntőn a hat legjobb ver-
senyző – köztük a magyar pályázó, Kovács Apor 
koncepciója egy hologram segítségével, halak-
kal teli tavat, gyümölcsöskertet, vagy épp vadak-
kal teli erdőt vetít körénk, és a virtuális vadásza-
tunk során összegyűjtött élelmiszereket rögtön 
felírja a bevásárló listánkra. (MSz)

04

Nem az alany, hanem az állítmány a fontos.  
A részletek válnak fontossá, pontosan az egy-
másra figyelésből összeálló egész. „Kérdezz, 
fotózz, tervezz, én addig összeütök valamit.” 
Aki még mindig nem érezné eléggé magáénak 
a koncepciót, az bátran öleljen magához egyet 
a kötetből, hunyja le a szemét és emelje a köny-
vet az arcához: lisztes, vagy kenyérzsák, dur-
va szövésű vánkos, kanapékárpit… Jobb pilla-
nataimban azok az emberek mind elférnek  
a fiam mellett a nyakamban, akiknek a munká-
iról a magazin elkészítése közben gondolhatok 
valami fontosat. Vendégeim ők. Laki Eszter gra-
fikus gasztrodesign-grafikái, Mihály Kamilla 
designelemzései, Glódi Balázs tér- és tárgyfo-
tói mind-mind a vendégeim. Eszter, Kamilla, 
Balázs ugyan nem ettek még nálam Vifont, de 
odafigyelek rájuk, odafigyelnek rám. Köszö-
nöm! Egészségünkre! martinkó

Laki Eszter-Mihály Kamilla-Glódi Balázs, MENU, 
Magánkiadás, 323 old., 2014

kimászott a…
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A kerAmikusok  
pArAdicsomábAn

Babos Pálma élménybeszámolója Seto városából

A szakma megújulásának, a nyitás és az eltérő kultúrák közötti kapcsolatok elmélyítése céljából  

hívta életre 2000-ben Seto az Artist In Residencyt (AIR).  

Az AIR keretében megrendezett idei SETO International Ceramic & Glass Arts Exchange Programon, meghívott keramikus művészként 

két feledhetetlen hónapot tölthettem el egy helyi műteremben, japán alkotók társaságában.  

Kiválasztott művészként voltam jelen, és valóban minden szempontból kiválasztottnak éreztem magam.

Oribe mázas tál 1850-ből (balra, a nyitókép); helyi mázboltban
Munka közben a stúdióban

FotóSeto Art MuSeuM, BABoS PálMA

S
eto Citybe érkezve első pillantásra 
nem is veszi észre az ember, hogy  
a kerámia és a porcelán szerelmesei 
számára milyen nevezetes és kulti-

kus helyre érkezett. A Seto folyócska völgyé-
ben kialakított főutcán a szó szoros értelmé-
ben egymást érik a kerámiaüzletek és galériák. 
Közéjük csupán egy óraszaküzlet ékelődött be. 
A város gazdagsága lassan tárul ki és betekin-
tést enged kincsei közé. 

Itt nincs csúcsforgalom, nincs forgalmi 
dugó, nem lehet fékcsikorgást, dudaszót hal-
lani, és szirénázást is csak egyszer hallot-
tam az éjszaka csendjén át, nagyon messzi-
ről. Nincs kutyaugatás, macskanyávogás és 
madárcsicsergés. Nem kellett bogarakat elle-
gyintenem arcom elöl és pókok hálónyomát 
sem fedeztem fel sehol, pedig örültem volna 
életjelüknek. Szállásom mellett néhány var-
jú visszatérő károgása hozta testközelbe  
a természetet a csendesen áramló dolgos 
hétköznapokon. Vajon a haikuk soraival pró-
bálja megközelíteni a mai ember a természet 
elveszett harmóniáját, vagy a porcelánra kék-
fehér technikával festett képek idézik meg  
a madarakat a tóparton, a kopár fákat a ködös 
hegyekben és erdőrészletekben? Igen, ugyan-
is ez a város a központja a japán kék-fehér 
festésnek, a sometcuke technikának. A nagy 

meglepetést az október-novemberi őszi idő-
ben oly gyakori esőzés okozta. Nem maga az 
eső, mert abban nem volt semmi különös, 
csak esett és esett csendesen. Fél órával 
később azonban a hegyekből lezúduló folyócs-
kák és patakok vize fehérre változott a sok 
bemosott kaolintól: az esővíz kioldja a fehér 
földet a várost körülölelő dombok talajából. 

A mai város helyén ősidők óta készítenek 
agyagtárgyakat, mivel a terület ásványi for-
rásokban nagyon gazdag. Földjüknek két aján-
déka tette lehetővé, hogy a kerámia ezen a te- 
rületen kifejlődjön: az agyagban bővelkedő 
bányák biztosítják az alapanyagot és a várost 
körülölelő fával borított hegyek adták a tűzi-
fát a kemencékhez. A kerámiakészítéshez 
szükséges agyagnak, porcelánnak, valamint 
a helyi fazekasok erőfeszítésének köszönhe-
tően vált Seto az egyetlen olyan hellyé Japán-
ban, ahol több mint ezer éve folyamatosan dol-
goznak a fazekasok. A hegyet fekete termő- 
földréteg borítja, alatta látható a fehér színű 
bánya-test. Nem kell távoli iparterületre utaz-
ni, hogy a külszíni fejtéssel dolgozó bányát 
megpillanthassuk. A dimbes-dombos külvá-
ros kis utcáin sétálva, onnan letekintve meg-
láthatjuk a csodás „fehér hegyet” a kettévá-
gott gyomrával és a magashegyi tengerszemek 
tisztaságát idéző bányatóval. 
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nyeiken, a kerámiaboltok polcai roskadoznak 
a setomono alatt, az emberek ezeket a tárgya-
kat vásárolják és használják a háztartásaikban 
a mindennapi étkezések során. De láttam Oribe 
mázas mosdót és Sometcuke WC-kagylót, az 
egyik múzeumban még a mosdók férfi és női 
ikonjai is kék-fehér kobaltfestéssel készültek. 
A kis családi éttermekben, a nagyvárosok 
gyorsbüféiben, az útszéli autós pihenők önki-
szolgáló éttermeiben és a bevásárló köz-

pontok étterem szigeteiben egyaránt kéz-
műves technikával készített kerámia 
edényeket használnak. Hiszen lehet tisztel-
ni a hagyományt, történetét taníthatják, de 
ha a személyes szeretet hiányzik, akkor nem 
fogjuk használni a mindennapokban és nem 
vesszük meg a boltokban. Az emberek itt  
a személyes vonzalmukkal, szeretetükkel 
maguk tartják életben a hagyományt.

A város és a kormány sokat áldoz arra, hogy 

Az egymástól elszigetelten működő kerámia-
központok sajátos technológiákat alkalmaztak, 
speciális égetést, formavilágot, mázakat és 
mintakészletet alakítottak ki. Az egyedi voná-
sok a helyi alapanyagok és nagy formátumú 
mesterek stílusteremtő munkáját őrzik. Két 
nagy alapítómester előtt tiszteleg a szakma 
Setóban, egyikük Toshiro (Kato Shirozaemon 
Kagemasa /1169–1249/), a fazekasok atyja, illet-
ve Kato Tamakichi (1603–1868), ő a porcelán-
technológia megalapítója. Tamakichi mester 
életét kockáztatva utazott el és tanulta ki 
Aritában a porcelánanyag előkészítését, for-
mázását a máz recepteket és az égetés fogá-
sait. 1808-ben hazatérve Setóba porcelánége-
tő kemencét épített, meghonosította a kék-fehér 
máz alatti porcelánfestés technikáját és ezzel 

jedése életre hívta az új típusú edényeket. Ekkor 
született meg itt a Shino, a Temmoku, a Seladon 
és a varázslatos Oribe máz. 

A 19. század elején megkezdődött a kék-fe-
hér, máz alatti kobaltfestéssel készített porce-
lánedények gyártása (sometcuke). A 20. szá-
zad első felére mennyiségét tekintve Seto lett 
a porcelán- és kerámiaedény-gyártás központ-
ja Japánban. Ebben az időben, a japán nyelv-
ben a setomono szó az étkészlet szinonimájá-
vá vált. A II. világháború után, európai előképek 
mintájára porcelán figurákat gyártottak, első-
sorban amerikai és európai piacra. 

A kisvárosi hangulatot árasztó 130 ezer lako-
sú városban ma is rengeteg keramikus dolgo-
zik. A házak oldalához állított gázpalackok  
a kemencék számára tárolják a tüzelőanyagot. 
A fatüzelésű kemencék mára ipari műemlékké 
váltak, szerepüket átvették a gázkemencék. 
Legtöbb kis factory – így nevezik ők maguk  
a saját néhány fős üzemeiket – családi vállal-
kozásban működik. A több száz fazekast magas 
színvonalú kiszolgálóipar látja el. A bányák és 
a hozzákapcsolódó masszaüzemek kész stan-
dardizált minőségű anyagokat forgalmaznak, 
előrecsomagolt, 10 kg-os egységekben. Több 
ecsetkészítő mester tart fenn ecsetszaküzle-
tet. A szerszámboltok minden képzeletet felül-
múló bőségben és minőségben kínálják a mun-
kaeszközöket az alapanyag-előkészítéstől 
kezdve a mázőrlésen át az égetés és dekorfestés 
technikájáig; a városban több kemencekészítő 
mester is dolgozik. A mázaival a középkorban 
stílust teremtő Setóban ma is kicsi mázüze-
mek készítik a fazekasok számára az egyedi 
mázakat, ahol a mintadarabok szemkáprázta-
tó kavalkádja fogadja a vásárlót. A mester elénk 
tárja a típusonként csoportosított mázak töm-
kelegét, engem a tankönyvekből és a múzeu-
mokból jól ismert Seladon mázak gazdagsága 
ejtett rabul, melyek különböző színtónusokban, 
eltérő viszkozitással, más-más transzparen-
ciával ragyogtak előttem az apró 3 x 7 cm-es 
mintadarabokból összeállított táblán. 

A tesztdarabokról sokrétű anyagismeret, 
technikai tudás és égetési tapasztalat olvas-
ható le. A város művészei is használják a helyi 
adottságokat saját terveik megvalósításához. 
Sok évszázad mesterségbeli ismeretét tudva 
maguk mögött, igényes égetéssel, csodás alap-
anyagokban gondolkodva hozzák létre alkotá-
saikat a hagyományos technikák és anyagok 
újraértelmezésével. 

Én a 21. század Setójába érkeztem. Nagoya 
repterén landoltam, modern külvárosokon 
keresztül, légvezetékek felhője alatt, oszlop-
erdő mellett érkeztem a belvárosba. A hagyo-
mányos kerámia itt nem csak a múzeumok tár-
lóinak a témája, maga a hétköznapi valóság. 
Kerámia díszíti a város hídjait, a külvárosok 
tereit, a közintézmények falait, elhasznált ége-
tési segédeszközökből és tokokból rakják ki  
a virágágyások oldalait, a kerítések lábazatát, 
a domboldalak lépcsőzetes támfalait. A mes-
terek klasszikus formájú tárgyakat korongol-
nak, a hagyományos mázakat alkalmazzák edé-

a kerámia hagyománya fennmaradjon, és  
a szakma megújuljon. Intézmények, iskolák, 
múzeumok, rendezvények, kiállítások, feszti-
válok szolgálják a kerámia ügyét. Egyik ked-
vencem a Setogura Múzeum, ami kerámia és 
porcelán készítés technikáit mutatja be model-
lekkel, munkaeszközökkel, és tablókkal. Videó 
archívumában őriznek két dokumentumfilmet, 
amit 1955-ben forgattak az utolsó fatüzelésű 
óriáskemencék felfűtéséről. („Noborigama” és 
„Marugama”). A felvétel tárgyilagosan megmu-
tatja a falu fazekasainak több hetes összehan-
golt munkáját, amíg a kemencét feltöltötték tár-
gyakkal majd felfűtötték 1250 °C-ra. Láthatjuk 
a mozdulatokat és a munkaeszközöket hasz-
nálat közben. Egy máznak például pontosan 
leírható a receptje, de a keramikus szakmai 
ismeretnek van egy másik nagy területe, ami 
az érzékelésen és tapasztaláson alapul – az 
írott dokumentumokon túli tudás megőrzését 
szolgálják a filmfelvételek. 

Már a kis óvodások megismerkedhetnek az 
agyag tapintásával, illatával és taposásával  
a nekik szervezett foglalkozásokon a Seto 
Novelty Children’s Creative Centerben. Lehet 
agyaggal dolgozni és égetni az ősi Anagama 
kemencék mintájára felépített hasonmásban, 
mázat készíteni és mázazni. A kék-fehér por-
celán festés fogásait ismerhetjük meg az 
Institute of Seto Blue and White Ceramics fog-
lalkozásán. Egy másik múzeumban megtanul-
hatjuk a porcelánfigura festésének máz felet-
ti technikáját (Setóban minden általános 
iskolában van kemence). Azt éreztem, hogy az 
az ember, aki itt Setóban születik és itt nő fel, 
abban a kiváltságos helyzetben van, hogy mire 
felnő, anyanyelvi szinten fogja beszélni a kerá-
mia és a porcelán nyelvét.

megalapozta a porcelánipart. Ma végigjárhat-
juk ezt a régi „kemence utat”, ami a korabeli 
porcelánműhelyek kerülete volt. Az út végén 
áll egy öreg Hongyo Gama nevű sokkamrás 
kemence, amit közel 60 éve fűtöttek fel utoljá-
ra. Egymás fölé rendezett kamrái külön-külön 
egy mai japán garzonlakás méretét érik el, fala-
in csillog az évtizedek égetései alatt vastag 
réteggé hízott hamumáz.

A fazekasság története 1000 évvel ezelőtt 
kezdődött, amikor az első fazekasok a 10. szá-
zadban megtelepedtek ezen a területen. Setót 
az évezredes története során folyamatosan  
a legkiválóbb termékeket készítő régiók között 
tartották számon, a 12. századi Japánban kizá-
rólag itt készítettek hamumázas kerámiát, a 15. 
században a teaceremónia kialakulása és ter-

A fehér hegy, vagyis a kaolinbánya

Workshop a stúdióban

Babos Pálma: Magány, 2013; egyedi formázású mázas porcelán 1250 ºC, mázfeletti festéssel; 30 x 50 x 56 cm (magas), a Seto Art Museum gyűjteményéből
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Gondolat-játék
Szöveg Molnár Szilvia

Tervezett építészirodában,  

nyert neves formatervezői díjat és most nemzetközi terepen, 

Amszterdamban próbál szerencsét Leits Miklós

V
alamikor a ’90-es évek végén,  
az akkor már 80 felett járó, de még 
mindig aktív Achille Castiglioni egy 
rövid interjúban sztorizott leghíre-

sebb munkáinak születéséről. Zsúfolt művész-
lakásában életkorát meghazudtolón demon-
strálta használatukat, egyebek mellett a há- 
romlábú, szinte anyagtalan Luminator álló- 
lámpáét. Ennél kis kitérőt tett, elmesélte, hogy 
már az első tárgyak megszületésékor azt mond-
ta neki a papája, hogy „mindegyikőtök [vagyis 
a fivérek: Achille, Livio és Pier Giacomo] terve-

zéskor folyton elvesz valamit a tárgyból, aztán 
végül nem marad semmi!”. Ez a semmi lett végül  
a minden, a modern formatervezés esszenciája, 
ahol a mérnöki pontossággal kimatekozott 
funkció a modernizmusnak/univerzalizmus-
nak a-kevesebb-több márkájú kabátját öltöt-
te magára. És ez a Castiglioni-féle történet 
motoszkált a fejemben, amikor Leits Miklós 
terveit, megvalósult munkáit nézegettem, 
mert azt tapasztaltam, hogy az elv nála sok 
esetben, öntudatlanul, saját ízléstől vezérel-
ve valami hasonló. 

A mindössze 32 éves alkotó 2007-ben vég-
zett a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informa-
tikai Karán építészként, majd egészen 2010-ig 
a Zoboki-Demeter és Társaik Építészirodában 
tervezett. Azóta saját útját járja, bő éve már 
Amszterdamban, mint szabadúszó tervező tevé-
kenykedik. Jelenleg éppen formatervezőként 
(itt jegyzem meg, hogy íme, sokadszorra egy 
formálódó pályakép, ami jelzi: felnőtt egy újabb 

Taktilis érzeteket hív elő az Ovalit.  
A közetekben előforduló ún. geódák  
ihlette padlólámpa látszóbeton-héjában  
szemenként válogatott és elhelyezett  
braziliai kristályszemek ülnek  
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Color Disc állólámpa modulálható színekkel

Star Chair egyszerre illékonynak tűnő és mégis stabil, színes bútortesttel is legyártható

Tea for 2 teáskészlet tökéletes anyagismeretről (kerámia tulajdonságok, hővezetés stb.) tanúskodik, 
és annak megvallása, hogy teázni kettesben jó  

Crane Light állólámpa, háromszögekből építkező flexibilis forma

lett, különösen az utóbbi egy-két évben megal-
kotott világítótestekben. Ezek közül a legismer-
tebb a szobrászat és a design határterületén  
született, egyedi készítésű, számozott, a beton 
szilárdságán és kristály változékonyságán ala-
puló Ovalit padlólámpa, amelyet ma már szá-
mos külföldi galériában kiállítottak; nagy az 
érdeklődés rá. Első pillantásra is világos, hogy 
eltérő a két világ, mégis a kézműves Ovalittal 
a szobrászati megformálása okán analóg  
a Crane Light, mely már pompásan ötvözi a fen-
nebb soroltakat: egy origami darumadár nyo-
mán létrehozott, játékos rendszerű állólámpa, 
egyben absztrahált, illékony madárváz, ami 
érintésre, interakcióra szólít. Hasonlóképpen, 
avagy a kötött funkción túl, játékra hív a Color 
Disc névre hallgató, szintúgy állólámpa, ebben 
az esetben a használó saját maga alakítja, 
„keveri” ki a világítás fókuszában az RGB szín-
modell alapján meghatározható színeket. De 
hogy ne csak egyetlen funkción belül marad-
junk, itt a Star Chair, s vele visszatér kicsit az 
„otthonról hozott”, Leits Miklósnak az édesap-
jától örökölt kézművesség iránti szenvedélye. 
Az elemjáték-szerűen összerakott indusztriá-
lis karakterű, csillagforma szék ülőfelülete 
polikarbonátból készült, nos, ez a párosítás, 
különösen egy szék esetében remek capriccio, 
gondolatjáték: egyszerre tagadás és állítás. 

tervezői generáció, amely tevékenységével bi- 
zonyítja, hogy az oktatásban megcsontoso- 
dott merev specializáció rendszerét érdemes  
lenne felülvizsgálni). Már az első tárgya sikert 
aratott: a meglepő formájú gyümölcstartó,  
ami egyszerre idéz egy kúszó szőlőkacsot és 
egy lendületes térbeli vonalrajzot, megnyerte 
az Artzept design pályázatának első díját.  
Erőltetett lenne részemről egy  pályázati anyag-
ban meglátni a jövőbeli szándékokat, mégis az 
ebben a tárgyban testet töltött „anyagtala-
nítás”, analízis és játékosság, egyúttal jelsze-
rűség azóta is, akár együtt, akár külön-külön, de 
ott vannak Leits Miklós munkáiban. Sok más mel- 
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Omnia  
(vincit)  

amOr
Kávé és szenvedély

Ha Vergilius beülhetett volna egy feketére valamelyik  

legendás kávéházunkba, alighanem ír egy eklogát a kávé iránt 

érzett szenvedélyről is.  

„Omnia vincit Amor – mindent legyőz a Szerelem”,  

ez a híres sora ihlette az Omnia márkanevet.  

Egy jó erős fekete és az előző századforduló pezsgő kávéházi 

kultúrája a mai napig inspirálja  

a művészeket, designereket és építészeket egyaránt.

A XIX. század második felében Buda-
pesten virágzásnak indult a kávéhá-
zi élet. A polgárosodó társadalom 
minden rétege megtalálta a maga 

kedvenc helyét – baráti körök, politikai és szak-
mai csoportosulások, írók, költők, művészek, 
tudósok és egyszerű emberek találkoztak törzs-
helyeiken. Itt nem csak kikapcsolódni lehetett, 
hanem alkotni, élni, és hozzájutni a legfrissebb 
hírekhez. Baross, Abbázia, Japán, Korona, 
Centrál, Országház, Sorrentó, Seemann, Balaton, 
Spolarich, New York – néhány a félezernél is több 
regisztrált budapesti kávéház közül. A legfény-
űzőbb épületeket a historizmus jegyében emel-
ték, neobarokk, neoreneszánsz, orientalizáló ele-
meket vegyítve. Az elegáns belső terek paloták 
termeire hasonlítottak, kristálycsillárokkal, 
hatalmas tükrökkel, aranyozott díszekkel, gipsz-
stukkókkal, márvány oszlopokkal és asztallap-
okkal, sötét, meleg színekkel. 

A historizáló stílusjegyek más épületeken is 
fennmaradtak, máig Budapest díszei. A „kávé-
házak korának” építészeti öröksége olyan kincs, 
amelyből a mai tervezők is merítenek. A Douwe 
Egberts Omnia márka számára a londoni szék-
helyű Design Bridge ügynökség készített min-
tákat, amelyeket az eklektikus magyar építészet 
inspirált. A Kölcsey Ferenc Gimnázium épüle-
tét ékesítő páva, a Mátyás-templom falfestése, 
egy kovácsoltvas erkélykorlát, egy ablakrács for-
mai elemei – átlényegülve mostantól részét képe-

Szöveg Petrik rita

KEDVENC LAPJAI DIGITÁLISAN!
 · Pár kattintással azonnal olvasható, előfi zethető
 · Kiadványát több eszközön is elérheti
 · Nem kell tárolni, virtuális könyvespolcán bármikor eléri
 · Ajándékba is vásárolható
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zik a brand világának, segítenek azt kiemelni és 
gazdagítani. Az időtlen, kifinomult stílusú grafi-
kai munka nem másolja, hanem újraértelmezi  
a múltat. Jelzi, hogy az Omnia márka büszke  
a magyar örökségre, amely megkülönböztet min-
ket más népektől. A négyféle (Floret, Rondelle, 
Peacock, Linked) letisztult, fekete-fehér mintát sok-
féleképpen lehet felhasználni, prémium terméke-
ket, például fémből készült kávésdobozokat, por-
celán kávéskészletet díszítenek velük. A minták 
különböző léptékben is jól működnek, izgalmasak, 
ha nagy felületen használják őket, de lekicsinyítve 
vagy  kör alakú kivágásban is jól mutatnak.

A Douwe Egberts Omnia márka más módon 
is megpróbálja összekötni a múltat a jelennel. 
Legutóbb például a kávé világnapjára szer- 
veztek nagyszabású eseményt. A szeptember 
29-én indult díjmentes városi séta keretében 
kalauzolták végig a résztvevőket a kávéházak 
aranykorán, és újra megnyitották számukra  
a Japán Kávéházat. További meglepetésként  
a Hello Wood designerei által készített művé-
szeti alkotással, egy hatalmas csészével vár-
ták az érdeklődőket az Erzsébet téren. 

A Hello Wood elsősorban egyre sikeresebb 
nemzetközi alkotótáboráról és rendhagyó művé-
szeti programjáról ismert, amely az építészet, 
formatervezés és tudomány különböző terüle-
teit integrálja. Huszár Andrással, az építészeti 
és design stúdió egyik alapítójával beszélgetve 
megtudtuk, hogy kiemelten fontos számukra az 
értékteremtő művészet és a közösség építése, 
ezért csak ritkán vállalnak marketing jellegű 
megbízást. A Douwe Egberts Omnia számára 
készített elegáns, jó minőségű installáció azon-
ban közösségi teret hozott létre, ami élményt 
jelentett az arra járók számára – így a projekt az 
eredeti törekvéseiknek is megfelelt. 

Bár építészként nem igazán szeretik a felna-
gyított dolgokat, úgy vélik, egy ideiglenes mobil 
installáció esetében megengedhető a díszlet-
szerű megjelenés. A csésze forma jól felismer-
hető jel. Mivel rendkívül fontos volt az objek-
tumot a helyszínen minél gyorsabban, minél 
kevesebb emberrel és eszközzel felállítani, gon-
dosan meg kellett tervezni minden részletet. 
Tízen dolgoztak a műhelyben az installáción, 
legyártották az íves tartókat, a vékony léceket, 
gondoskodtak a felületkezelésről. A csészét úgy 
készítették el, hogy még évekig, akár egy évti-
zedig is újra kihelyezhető legyen. Alapvető 
szempont volt a fenntarthatóság, illetve az újra-
hasznosíthatóság. Jó hír azok számára, akik 
még nem látták, de szeretnék megnézni, hogy 
a Hello Wood barátságos installációját a Szent 
István Bazilika előtt megrendezésre kerülő 
karácsonyi vásáron is megtalálhatják, a kávé-
különlegességekkel együtt. (x)

A négyféle, letisztult grafikai elemmel a Douwe Egberts Omnia Magyarország historikus  
építészeti ornamentikáit értelmezte újra

Floret, Rondelle, Peacock, Linked - ezek a mustrák díszítik majd egyebek mellett a hagyományos kávéházi csészéket

A felnagyított, ideiglenes mobil installáció fából készült hálórendszere
A Hello Wood tervezői látványos, ötletes, közösségi teret hoztak létre  
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Gyönyöru vaGy!
Méretes Női Szabóság és Szalon

A fonal és a macaron hasonlósága, a cukrászat és divat kapcsolata még inkább reflektál a finom nőiességre

A 
tulajdonos kislánya, Emmaroza után 
Emmarozra keresztelt szegedi sza-
bóság belsőépítészeti koncepcióját 
és arculatát Kiss Miklós tervező olyan 

hívószavakra építette, mint a nőiesség, tiszta-
ság, szalon-hangulat. A megérkező vendéget 
impozáns tér fogadja, amelynek központi ele-
me egy attraktív építészeti objektum: a galéri-
ára felvezető lépcső. E konstrukció alapszer-
kezete a szövőszékek felépítését idézi, ezt  
a struktúrát hozza a hatalmas csillár is, amely 
a recepciós pult felett függ; a helység többi 
része klasszikus jegyeket hordoz. Beszélgetős, 
kávézós-olvasós sarok található még a térben, 
provence-i asztallal kiegészítve, tetején torta-
tálca, rajta fonalak, behozva ezzel a macaron-
asszociációt (a fonal és a macaron hasonlósá-
ga, a cukrászat és divat kapcsolata még inkább 
reflektál a finom nőiességre). Naprakész divat-
magazinok és könyvek teszik kellemesebbé  
a várakozást, olyan apró belsőépítészeti poé-
nok keretezésében, mint például a két falra sze-
relt, kihúzott fiók, ami könyvespolcként funk-
cionál, illetve a térben helyet kapott még egy 

Szöveg
Arculat, belsőépítészet: 

Fotó

Molnár Szilvia

KiSS MiKlóS

JaKSa Bálint

designlokátor designlokátor
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kishinta is a gyermekkel érkezők számára.  
A fehérséget a sárga retró fotelek és a szintúgy 
sárga színű lépcsőfokok törik meg. A galéria  
a méretre igazítás helyszíne – ennek megfele-
lően – próbafülkével, kényelmes, ismét sárga-
kárpitú retró fotelekkel; ezt a helyiséget kis 
átjáró és diszkrét fehér függöny választja el  
a munkaterülettől, ahol a szabászasztal áll. 

A galéria alatt designer shop nyílt, hiszen az 
Emmaroz számos neves hazai divattervező kol-
lekcióját készíti el, a szabóság tulajdonosa, 
Szénási Enikő úgy döntött, nem csupán szab-
ja-varrja, hanem árulja is a remek darabokat. 

A shop előteréből próbafülke nyílik, klasszikus, 
sárgakárpitú zongoraszékkel, de innen léphet  
a kuncsaft a vendégmosdóba is (a mosdókagyló 

felett tükör, amivel szemben, tükröződésben lát-
ható a felirat: Gyönyörű vagy!). E hely belsőépíté-
szete a 19-20. század fordulójának szalonhangu-
latát ötvözi a kortárs, letisztult designnal, de a ki- 
érlelt grafikai világában is szerepet kapnak a sza- 
bászati eszközök, ugyanakkor a szalon nyomta-
tott és online anyagain a névadó kislány sziluettje 
finom kiegészítő elemként jelenik meg.

designlokátor designlokátor

A szövőszékek felépítését idéző konstrukció például ezen a világítótesten is megjelenik A fehérséget a  retró fotelek sárgája is megtöri 
nem csupán szabják-varrják, hanem árulják is a szabósághoz kapcsolt üzletben a magyar öltözéktervezők darabjait
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Dús kontrasztok
StyleBar fodrászszalon, Ó utca

Szöveg
Belsőépítész

Fotó

PleSKovicS viola

KovácS Danica

KovácS DáviD

I
gazi belvárosi szűk utca, historikus hom-
lokzatok sokaságával. Mégis valami friss 
szellemiség tűnik föl egyszer csak egy kira-
katablakon bepillantva a térbe. Az Ó utcai 

StyleBar fodrászüzlet dinamikus arculatát 
Kovács Danica belsőépítésznek köszönheti, aki 
a megrendelővel és a kivitelezővel közös és 
harmonikus együttműködésben bátor eklekti-
kát teremtett a javából.

Mindig lenyűgöző élmény, mikor ízléses kere-
tek között régi és modern formavilág ütközte-
tésére kerül a sor. A központi tér utcára néző 
falát nyerstégla, valamint hatalmas félköríves 
záródású nyílások jellemzik. E rusztikus hatás-
sal szemben fehér falak, LED-világítás által 
kiemelt stukkó elemek, és az ablakok formavi-
lágával egyező tükrök néznek farkasszemet. 
Nagyobb kontrasztot nyújt a teret uraló ovális 
asztal, rajta a szigorú vonalvezetésű tükrök-
kel. Ez az egyedi berendezés, valamint a koszo-
rús kompozícióban elhelyezett neoncsövek 
futurisztikus látványt „ültetnek” egy klasszikus 
világ közepére. 

A bejárattól balra fogadópult és brand-
szekrény áll, mögöttük beépített gardrób rej-
tőzik, a padlón és falakon futó erős színtörés 
funkcionálisan is leválasztja az érkező oldalt. 
Az árnyalatok két külön dimenziót állítanak ily 
módon a térbe. A szürke burkolat alatt az elő-
készületek feladatai osztoznak, míg a fehér  
a fodrász művészi munkájának főfázisát kép-
viseli. Az eddig felsorolt ellentétek után ráadá-
sul sárga elektromos kábelek és kiegészítők is 
finoman csatlakoznak a fehér és antracit szí-
nek játékához. A terület kihasználása prakti-
kus, s ezt a rengeteg rejtett tároló segíti. A tágas 
munkaterületet nyújtó földszinten túl a galéria 
egy gépészeti helyiségnek, két kozmetika- és 
egy manikűrasztalnak biztosít teret. Az itt kiraj-
zolódó vizuális gondolatmenetre vonatkozóan 
Georges Seurat szavai ugranak be: „A harmó-
nia a kontraszt analógiája.” 

designlokátor designlokátor

 „A harmónia a kontraszt analógiája”

Ízléses keretek között régi és új formavilág találkozik
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szockortárs
Europe’s Heart Apartment

Szöveg
Belsőépítészet

Fotó

PleSKovicS viola

Szegő gáBor, HitKa anDráS

FileP KriSztina 

A 
feladat: kiadásra szánt apartmant 
teremteni a főváros felfedezőinek. 
Nehéz műfaj, ahol a lakásnak valódi 
otthont kell nyújtania egy rövid időre, 

egyúttal fontos, hogy hazánkról is mondjon vala-
mit. Szegő Gábor és Hitka András belsőépíté-
szek úgy döntöttek, történelmünk egy szeleté-
nek karakteres életérzését osztják meg 
vendégeikkel. Socialist Memories, e hívószavak 
mentén született a Europe’s Heart Apartment 
jól körülhatárolható és attraktív stílusa. A szo-
cialista 40 év ismerős bútorvilágát progresszív 
módon vitték egy felettébb komfortos és kortárs 
belvárosi fészekbe, mely négy hálószobája és 
két konyhája, akár kilenc vendégnek is szállást 
nyújthat Budapest lüktető központjában.

Az 1960-as és ’70-es évek itthon jól ismert 
darabjai képviselik az autentikus atmoszférát, 
melyeket egyedi tervezésű mai berendezések 
egészítenek ki, mint például a robosztus fran-
ciaágyak. Struktúrájukat bontott gerendákból 
alkotott tömörfa alkotja. Csiszolt éleiket látszó-
lag, mintha az idő koptatta volna. Az ágyak körül 

csoportosul a lakás gazdag tárgykultúrája, a kor 
bútorai mellett tipikus kiegészítők, dísztárgyak, 
de még a dísznövények is a retró légkört idézik 
- visszatérő dekorációs elem a szocialista kitün-
tetés.  Impulzív látvány a falak festése, kopott, 
akár penészes kültéri vakolatok vízióját hozzák 
el megkapó, meleg színeikkel, a falon kívül veze-
tett kábelezéssel készült lámpainstallációk épp 
erre a hangulatra erősítenek rá. Színekben vib-
rál az előszobából nyíló étkező. Gáti Anna és 
Gyarmati Ágoston festménye mellett kortárs 
graffitivel készült beépített szekrény teszi egye-
dülállóvá e teret, ráadásként még egy működő 
játékgép is szórakozásra invitál.

 Külön érdekesség, hogy a lakás galériaként 
is Gáti Anna és Szöllősi Tibor művészek képe-
it közvetíti a vendégeknek, a műveket akár meg-
vásárolhatják, igazán unikális emlékkel távoz-
va Budapestről. Megragadható szellemiség és 
játékos urbanizmus. Ízléses visszatekintés ez 
a múltba, mely utánzás helyett egy ismert kor-
szak markáns jegyeit megragadva lelt jól meg-
határozott koncepcióra.

Akár kilenc vendég számára kényelmes szálláshely
socialist Memories: negyven év szocialista tárgykultúrája 

képláírás, képaláírás

designlokátor designlokátor
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JókeDvre éhesen
Padthai Wokbar, Egyetem tér   

Szöveg
Belsőépítész

Grafika
Fotó

PleSKovicS viola

ernSt anDráS (inSiDer DeSign), 

HorvátH ágneS  

tiMKó BíBor

SoMay MárK 

Sz
ínes ízvilág, egy színes hely-
ről. Thaiföld gasztronómiájá-
nak egyik főszereplője, a friss 
zöldségekkel teli padthai kul-

tusz már Budapesten is könnyen elérhető 
élvezet.  Az Október 6. utca és a Gozsdu-
udvar után a mindig nyüzsgő Egyetem téren 
most megnyílt a harmadik és egyben legna-
gyobb padthai wokbar. Keleten mindennapi 
dolog az utcán frissen elkészített egytáléte-
lek fogyasztása. Fővárosunk szövetébe integ-
rálva e keleti konyhanyelv előnyeit, elmond-
hatjuk, igazán bűbájos étterem született.  
A rengeteg egészséges alapanyag színes 
világa köszön vissza az arculaton, mely Timkó 
Bíbor grafikus nevét dicséri. Zöldségek sze-
rethető figurái keltenek mosolyt az arcunk-
ra, akik az étterem minden szegletében gon-
doskodnak a pozitív hangulatról. A Socially 
reklámügynökség pedig azon dolgozik, hogy 
ezt a különleges kulináris élményt megis-
mertesse, megszeretesse az emberekkel. 
Most például egy izgalmas egyedi fejlesz-
tésű virtuális 3D-s játékkal is készültek  
a 3. padthai wokbar megnyitójára.

Horváth Ágnes, a padthai wokbar egyik tulaj-
donosa és Ernst András (Insider Design) belső-
építészek együtt formálták az éttermet sűrű tér-
élménnyé, ahol a vizuális felfedezés öröme 
alapvetően határozza meg az étkezést. Változa-
tos textúra és dinamikus formavilág a jellemzők, 
melyek feszesen rendezett kompozícióban egye-
sülnek. Két külön is impozáns rusztikus felület 
húzódik a fali dekorációk mögött, a hatalmas abla-
kok közötti falakat pedig a kváderkövekig lecsu-
paszították. A mennyezet és az étterem legbel-
sőbb falának anyaga viszont szürkére színezett 
tégla. A két nyers elem remekül passzol a fa búto-
rok, színes burkolatok összhangjával, akárcsak 
a vidám grafikai alakokkal. A hatalmas belma-
gasság és a mennyezeti csövek látványa révén  
a loft érzés is jelen van. A hátsó rész bordázott 
térelválasztója mögött pedig kanapé és otthono-
san dekorált polcrendszer foglalja keretbe a hely 
szellemiségét hangsúlyozó jelmondatot: Today I 
choose joy. Jó időben az üvegfelületek kalibrálá-
sával teljesen egyesülhet a térrel, közelebb kerül-
ve az emberekhez. Egy csipetnyi vidám kelet csa-
logatja ekképpen az Egyetem tér forgatagát.

designlokátor designlokátor

Cseppnyi vidám kelet az egyetem téren

A vizuális felfedezés öröme alapvetően határozza meg az étkezést
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Nemzeti SportközpoNtok
1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
iroda: 1146 Budapest, Hermina út 49.
tel.: (+36-1) 471 4100
Fax: (+36-1) 471 4103
e-mail: titkarsag@mnsk.hu
Web: www.mnsk.hu
tüSkecSarNok melléklet, b3

BÚTOR
Vitra bútorok magyarorSzági  
Forgalmazója – do Work kFt. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
tel.: (+36-1) 489 3860
mobil: (+36-30) 248 2342
Fax: (+36-1) 212 8339 
e-mail: dowork@dowork.hu
Web: www.dowork.hu
93. old., trafik

poiNtzero
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/g.
tel.: (+36-1) 202 4248
Fax: (+36-1) 247 0768
e-mail: pointzero@pointzero.hu
Web: www.pointzero.hu
9. old.

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
kerrak kFt./katoNamaNuFaktúra
1223 Budapest, Kápolna utca 28.
tel.: (+36-30) 332 6754
Fax: (+36-1) 362 2090
e-mail: katonamanufaktura@katonamanufaktura.com
Web: www.katonamanufaktura.com
29. old.

ÉPÍTŐIPAR
kéSz építő zrt.
1095 Budapest, Mester utca 87.
tel.: (+36-1) 476 6500
Fax: (+36-76) 801 567
e-mail: bpiroda@kesz.hu
Web: www.kesz.hu
80. old.

ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE
abSolute eState HuNgary kFt.
1144 Budapest, Orbó utca 25.
tel.: (+36-30) 585 0971
e-mail: aehkft@upcmail.hu
30. old.

FESTÉKGYÁRTÁS
trilak FeStékgyártó kFt.
cím: 1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
tel.: (+36-1) 421 6100
Fax: (+36-1) 421 6273
e-mail: trilak@trilak.hu
Web: www.trilak.hu
31. old.

FINOMBETONELEMEK GYÁRTÁSA
betoNicoNS kFt.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
tel.: (+36-30) 616  8670
e-mail: info@betonicon.hu
Web: www.betonicon.hu 
28. old., trafik

GENERÁLKIVITELEZÉS, BONYOLÍTÁS
Fit-out iNterNatioNal kFt.
1038 Budapest, Révész utca 25.
tel.: (+36-1) 705 8773
Fax: (+36-1) 705 8776
e-mail: info@fitout.hu
Web: www.fitout.hu
1. old.

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE
jaNkó Faipari éS kereSkedelmi kFt.
7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.
tel.: (+36-30) 561 2841
Fax: (+36-73) 510 286
e-mail: jankopeter@jankokft.hu
Web: www.jankokft.hu
30. old.

INTELLIGENS VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
lumeNtroN electroNic kFt.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.
tel.: (+36-30) 636 2861
Fax: (+36-1) 325 8031
e-mail: lumentron@lumentron.eu 
Web: www.lumentron.eu
31. old.

IRODABÚTOR 
NeudoerFler oFFice SyStemS kFt.
1115 Budapest, Bartók Béla út. 105-113.
tel.: (+36-1) 203 8108
Fax: (+36-1) 203 8107
e-mail: info@neudoerfler.hu
Web: www.neudoerfler.hu
trafik

KÁVÉ, TEA NAGYKERESKEDELEM
douWe egbertS HuNgary zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24.
tel.: (+36-1) 237 9280
e-mail: vevoszolgalat@demb.com
www.omnia.hu
21. old.

TÁVFELÜGYELET, VAGYONVÉDELEM
árguS-Security VagyoNVédelmi kFt.
1024 Budapest, Lövőház u. 7-9. 
tel.: (+36-1) 224 7860
Fax: (+36-1) 224 7868 
e-mail: info@argus-security.hu
Web: www.argus-security.hu
30. old.

ÚT-,AUTÓPÁLYA-,KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS BÁNYÁSZAT
colaS HuNgária zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
tel.: (+36-1) 883 1700
Fax: (+36-1) 883 1799
e-mail: ut@colas.hu
Web: www.colasut.hu
eger melléklet, b2

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., 79. old., trafik

octogoN oNliNe
Web: www.octogon.hu

iNdex

SEDUS ON SPOT
Forgalmazó: 
Neudoerfler Office Systems
Gyártó: SEDUS GmbH
www.neudoerfler.hu

A legjobb ötletek olyan helyeken jönnek, ahol 
otthonosan érezzük magunkat, ezért egyre  
fontosabbá válnak a családias - barátságos  
berendezési  tárgyak. Akár magunk szeret-
nénk dolgozni, akár csapatban, az ON SPOT 
székcsalád  megfelelő eszközt ad a kreatív  
tevékenységhez. A kivitelt választhatjuk öt 
színből, különböző formájú  fa- ill. fémlábbal, 
sima műanyag, vagy szövetes ülőfelülettel.

Funkció: multifunkcionális szék
Anyag: műanyag, fa, fém
Ár: 68 000 Ft/db+Áfa

MEGAZIP ROUND láMPATEST
Gyártó: SIMES 
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

Az alacsony beépítési mélységű MEGAZIP jel-
lemzője a magas szintű mechanikus szerkezeti 
ellenálló-képesség és a kiváló lámpatest-hatás-
fok. A 70W-os lámpatest homogén, határozott 
kontúrú fényeffektust biztosít. Nézze meg élő-
ben, sötétedés után keresse a sas szobrot 
Groupama Aréna előtt.

Funkció: taposólámpa
Anyag: alumínium, rozsdamentes acél, üveg
Ár: 227 180 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A+

FINOMbETON kASPó
Forgalmazó: Betonicons Kft.
www.betonicon.hu

500x500x850mm finombeton kaspó – ideá-
lis kertekbe teraszokra, de köztéren is alkal-
mazható, vandálbiztos kivitelű, nagy szilárd-
ságú finombeton, 25mm falvastagság, 
választott szürkeárnyalatos szín, igény ese-
tén logó, minta, vagy felirat elhelyezéssel.

Funkció: virágláda -kaspó
Anyag: nagy szilárdságú finombeton
Ár: 139 000 Ft+Áfa

METAl SIDE TAblE 
Gyártó: VITRA
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A Metal Side Table széria nem játszik központi 
szerepet a tér designjában, mégis az entreriőr 
egyik elengedhetetlen kelléke. A tervezők a vé- 
kony asztallaphoz terjedelmes lábazatot páro-
sítottak, mely egyedi kontrasztot eredményez. 
A három különböző méretű lerakóasztal por-
szórt matt felületet kapott, mely egyszerre ellen-
álló és elegáns. Eltérő méretű és színű típusok 
együttes alkalmazásával egyedi kompozíciókat 
alkothatunk. Kültéri verzióban is gyártják!

Design: Ronan & Erwan Bouroullec
Funkció: lerakóasztal
Anyag: acél lemez
Ár: 135 040 Ft-tól (beltéri fényes kivitel)
       151 180 Ft-tól (kültéri matt kivitel)

FORTY-5 láMPATEST
Gyártó: DELTA LIGHT
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A Delta Light egyik 2014-es újdonsága a Forty-5 
fali lámpa. Két, egymástól eltartott és 45 fokos 
szögben elcsúsztatott négyzet formáról van szó, 
melyet a nézőponttól függően eredeti perspek-
tívájában vagy épp annak inverzében láthatunk. 
Jó időbe telik, mire értelmezni tudjuk, hogyan is 
néz ki a termék, meddig tart a valóság és kez-
dődik az optikai csalódás. Otthonra, recepciós 
terek mögé, közforgalmú terekbe ajánljuk.

Funkció: fali lámpatest 
Anyag: alumínium
Ár: 85 220 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

traFik

01 02 03

0504
MIURA STOOl
Gyártó: PLANK
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

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

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

előjáték

Ekler Dezső elkészült épületei mindig ese-
ményszámba mennek. Ráadásul az egész 
életművön végighúzódik a pincészet, 

mint műfaj, gondoljunk itt Disznókőre, vagy 
Somlóvásárhelyre. Legújabban munkája nem-
régiben készült el Győr közelében.    

„A Time magazin szerint Giulio 
Cappellini a designvilág tíz leg-
befolyásosabb személyiségeinek 

egyike. A családi bútorüzemet 1979-ben vette 
át, és indította el a Cappellini márkát a világ-
hír felé.” Az Octogon magazin szerzője, Bán 
Dávid, exkluzív interjút készített vele. 

Az Octogon magazin szerkesztői mindig kiemelt hangsúlyt 
fektettek a környező országok, a régió kortárs építészeti 
törekvéseinek bemutatására. Főképpen a kis, családi házas 

lépték került a figyelem középpontjába, hiszen ez a műfaj jellegzetes ter-
vező-megrendelő viszonyt feltételez, ahol a pozitív előképek mindig fon-
tosak. A JRKVC (Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo Polakovič) iroda 
tervezői a szlovákiai Dunacsúnban építettek fel egy mindössze 85 m2 

alapterületű nyaralót.

2014 őszén felavattak egy emlékművet, amit méltán 
nevezhetünk a kortárs köztéri szobrászat mérföld-
kövének. A Trefort-kert átadott Nevek a fugában 

elnevezésű alkotás, az ELTE háborús áldozatainak állít emléket. A pél-
damutató módon pályázaton kiválasztott, az ELTE téglaburkolatú épü-
leteinek fugáiban 250 méter hosszan, egy centiméter keskenyen végig-
futó bronzszalagot az „MM Csoport” készítette, amelynek tagjai: 
Bujdosó Ildikó, Lukács Eszter, Szigeti Nóra, Fajcsák Dénes, Roth János, 
Szabó Levente építészek, az ÉME Mesteriskola XXII. ciklusának hall-
gatói és mesterei, valamint Albert Farkas szobrászművész. 





www.market.hu
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