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Villányi termõterületén álló komplex borászati épületét bõVítette ta-

Valy a sauska. az építészeti terVezésre, csak úgy, mint egykor a közpon-

ti épület esetében, most is sugár pétert kérték fel. 
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Villányi erények
A Sauska Borászat bovítésérol

A táj morfológiájának, szõlészeti kultúrájának, helyi építészetének mélyreható ismerete hatja át a borászat építészetét

néhány hónappal ezelõtt interjút készítet-
tem sugár péter építésszel, szó került – ter-
mészetesen, hiszen ezért találkoztunk egy 
batthyány tér közeli kávézóban – házakról, 
tervekrõl és megvalósultakról, így a sauska 
borászat bõvítésérõl. aztán eltelt másfél-két 
óra és belém állt a fájsz, hogy mi marad-
jon, mi maradhat, lévén nyomtatásban jele-
nik meg a szöveg, ahol mindig szoros a ka- 
rakterszám. a tények, kis impresszió ment  
a papírra, de a történetek legtöbbje az em- 
lékeimben marad meg. mert sugár péter jól 
ismeri a Víziváros távoli és közeli múltját, 
köveinek rejtett históriái közül nagyon sokat 

és meggyõzõdésem, hogy ezekbõl, fejben 
biztosan egy privát helytörténet épült, folya-
matosan. Helyismeret, alaposság és szere-
tet, a meglévõ helyi sajátosságok iránti alá-
zat formálják minden tervét. elég csak a szó- 
ban forgó sauska és társa kft. borászati 
létesítményeire pillantanunk, amelyek min-
den szeglete errõl a lelki alkatról vall. 

a villányi táj morfológiájának, szõlészeti 
kultúrájának, helyi építészetének alapos is- 
merete hatja át a 2007 õszére megépült 
borászat épületét. sugár péter számára a bo- 
rászat, mint meghatározott technológia isme-
rete, a tapasztalat már megvolt, hiszen õ ter-

vezte a 2000 õszén már mûködõ tolcsvai 
oremus szõlõ-és borfeldolgozó üzem épü-
letét, de említhetném a szegi és bodrog- 
kisfalud határában található kõvágó pin-
cészetet, a törleyhez tartozó birtok pin- 
cészetének a fogadóépületét. 

a szakma egyként üdvözölte a sauska jól 
átgondolt alaprajzi struktúráját, homlokzata-
inak gazdag viszonyrendszerben megterve-
zett ornamentális rendjét - ez utóbbiban min-
dig nagyon következetesen jár el sugár 
péter. eredetileg 40 hektárra tervezték a borá- 
szatot, de már az épületkomplex átadásakor 
90 hektáron gazdálkodtak (magyar kornélia: 
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távolról sem lehetetlen – sauska és társa 
borászat Villányban/octogon 2012/2). 
Vagyis ebben a történetben mindvégig ott 
lappangott a bõvítés lehetõsége, persze, 
teszem hozzá rögtön, hogy a borászat folya-
matosan formálódott. tavaly õsszel, a szüret 
idején jött a hír, hogy befejezõdött a leg-
utóbbi bõvítés. két hûtött raktárral kialakított 
fedett-nyitott csarnok létesült, a borászat 
keleti oldalához csatlakozó. a bõvítmény 
lehetõséget biztosít a leszedett gyümölcs 
rövid idejû deponálására, válogatására, fel-
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A tartályos érlelõhöz csatlakozó, galériával két szintre osztott új csarnoképület sokfunkciós terének részlete 
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dolgozásra és a hordók elõkezelésére. De 
házasításra, fahordós erjesztésre és készáru-
tárolásra, akár rendezvények szervezésére 
is alkalmas. a 2007-es beruházáshoz viszonyít-
va kicsinek tûnhet a bõvítés, mégis egyben 
szemlélve a régit és az újabbat elmondható, 
hogy sikerült a szükségbõl erényt kovácsol-
ni. a pályázati kényszer miatt „klasszikus”, 
acélszerkezetû csarnoképület készült, amely-
nek azonban a térelhatárolóit fával, kõvel 
burkolták, párbeszédre serkentve a bõvít-
ményt és a bõvítettett.

A 2007-es beruházási tervben már szerepeltek, de valamivel késõbb sikerült kialakítani az irodák 
és kóstoló belsõépítészetét, Somlai Tibor tervei alapjánÉpületrészek párbeszéde


