
Kétség sem fér hozzá, hogy az elmélyült, mindent feledtetõ zenei él- 
mény eléréséhez kiemelten fontos a minél jobb hangminõség bizto-
sítása. Amikor beindult Magyarországon az úgynevezett audiophil, 
most divatosabb kifejezéssel high-end (különösen jó hangminõségû 
audio berendezések) forgalmazása, sõt manufakturális gyártása, 
Göde András építész is hamar bekerült a hobbisták szûk, de annál 
megszállottabb világába. A Human Audio lelkes csapatához csat-
lakozva a korábbi, több éves kísérletezést formába öntve termékké 
fejlesztettek egy újfajta cédélejátszó modellt, amelyet egy erõsítõ,  
két hangsugárzó, és különbözõ digitális illesztõszerkezetek követtek. 
Pillanatnyilag egy fejhallgató erõsítõ utolsó simításai folynak.

Egy high-end berendezés tervezésénél a designernek más szerepe  
van, mint általában. Nem stiliszta, nem az a feladata, hogy kitalálja  

Human audio – 
„EmbEri léptékkEl”
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min dolgozik?
Farsang barbara  
rovata
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Szöveg: 
farsang Barbara, 
göde András

Vajon mire elég egy kilométer feny léc?

Az igAzi minõség minthA egy burok vAgy AurA lenne, Ami körülveszi A tárgyAkAt. Az építészek nem Azt mondják 

kedvenc épületeikre, hogy szépek, hAnem hogy jók. vAgyis minõségük túlmutAt A látványon.

milyen a forma, hanem hogy feloldódjon a fejlesztõ csapatban. Egy 
emberként éljen át velük minden apró mûszaki problémát, finoman 
terelgesse a tervezés teljes folyamatát a legelsõ ötletektõl fogva.  
Fontos, hogy õ is megszállottan rajongjon a zenéért, azonban jelen-
léte a teljes folyamat során észrevehetetlen legyen.

A Human Audio termékek tervezésekor nagyon sokszor esett szó 
a régi hangszerek szépségérõl, melyeknek formai kialakulását csak 
a velük keltett hangok befolyásolták, alakjuk évszázadokon keresztül 
csiszolódott. A hangszerkészítõ mester – akit nevezhetünk mûvésznek 
– díszítõ kedvét csak egyes hangszerfejek megfaragásánál vagy 
különleges festésben élte ki, de ezekre is mindig erõsen hatást gya-
korolt a kor és hely stílusa, így alkotásaik csak finom gesztusok for-
májában éltek tovább.
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A megvalósult munkákat nézegetve leginkább a nagyobb középületek  
belsõépítészeti tervezésére helyezõdik a hangsúly, azonban úgy 
tudom, a paletta ennél jóval színesebb.
G.A.: Valóban, tevékenységi körünk a közepes és kisebb építészeti  
tervezéstõl a bútortervezésen keresztül egészen a tárgytervezésig ter- 
jed. A nagyobb középületek belsõépítészeti kialakításának hangsúlya  
a portfólióban abból fakad, hogy több olyan vezetõ építészirodával is 
jó kapcsolatunk alakult ki az évek során, akik örömmel veszik, ha felelõs 
csapatként ránk bízhatják egy-egy épületük belsõ feldolgozását. Az ilyen 
jellegû munkákat akkor szeretjük igazán, ha már az építészeti kialakítás-
tól kezdve részesei tudunk lenni a tervezésnek, így könnyebben garantál-
ható, hogy nem lesz szakadék a külsõ és a belsõ tér között.

Az igazán harmonikus végeredmény eléréséhez lényegesnek tartják, 
hogy két különbözõ iroda végezze a tervezést?
K.B.: Mindenekelõtt az épület egységét tartjuk fontosnak. Ennek meg- 
valósításához pedig szükséges, hogy vagy egy kézben maradjon, vagy 
két azonosan gondolkodó csapat készítse a külsõ és a belsõ téralakítást.  
Az építésznek és a belsõépítésznek egymás helyébe kell képzelnie 
magát, valamint fontos szempont, hogy azonos tervezési vezérelvek  
alapján kerüljön feldolgozásra minden részlet.
G.F.: Gondolkodásmódban és tervezési módszerben semmi különbséget 
nem látunk a két oldal között, a munkamegosztást inkább az erõk jobb 
beosztása indokolja, nem utolsó sorban pedig az anyagokban, szerke-
zeti megoldásokban való naprakészség.
Nagyobb méretû projekteknél a munkamegosztásnak az egyik legfõbb 
haszna, hogy az építészeti munkafolyamat végére, a belsõ terekre is 
marad kellõ figyelem és tervezési energia. Az irodánkba befutó építé-
szeti munkák esetében éppen ezért a kisebb léptéket preferáljuk, hiszen 
így könnyebben tudjuk egy kézben tartani mindkét oldalt.
Jelenleg nagyobb épület belsõ tervezése, és nagyszabású építészeti 
pályázat mellett családi ház, valamint kisebb belsõ átalakítás is folyik  
a stúdióban.

Több jelentõs munkájukat is átadták az elmúlt évben, mesélnének 
ezekrõl?
G.A.: Végre elkészült a Nemzeti Szálló átalakítása, amelyet még a Dóm 
Építészmûterem alatt két évvel ezelõtt terveztünk. A válság sajnos egy 

Göde András * Göde Ferenc * Kéry Balázs  * Gál Béla * Wehner Viktória

m VészEti szöVEtség

interjú göde andrás, göde Ferenc és kéry balázs építészekkel

kroki stúdió

idõre a fiókba kényszerítette, azonban itt szerencsésen megvalósult  
a fent említett szoros együttmûködés az építész generál tervezõ és  
irodánk között. Murka Istvánékkal úgy nyúltunk az épülethez, mintha 
mûemlék volna, holott hivatalosan nem az. A földszinten visszaállítottuk 
az eredeti térstruktúrát, visszakapta a régi törtfehér homlokzatszínezést, 
habár a városlakók már kezdték megszokni az akváriumkék homlokzatot.
K.B.: A Gazdasági Versenyhivatal teljes földszintjét és tetõterét újragom-
boltuk. Ennél a munkánál nagy szerencsénk volt. Mint tudjuk, a tervezõ 
kevés az „üdvösséghez”. Itt adott volt egy jó megrendelõ, aki meglátta  
a meglévõ terek kuszaságát, és annak a munkavégzésre gyakorolt 
negatív hatását. Az épület átszervezéséhez egy jó program mellett 
viszonylag szabad kezet adott úgy, hogy a döntéseket a hosszú távú 
elõregondolkodás jellemezte. Megújult az aula és a versenytanácsi  
tárgyalóterem, helyet kapott egy korszerû konferenciaterem, és egy  
kis könyvtár is.
G.A.: Szintén fontos volt számunkra a hódmezõvásárhelyi Petõfi 
Mûvelõdési Központ tervezése, amelynek a belsõépítészetét Janáky  
István és Janáky György vezetése alatt készítettük. Az épületet 1948-
ban id. Janáky István tervezte, az akkor még fiatal Jánossy Györggyel. 
Jánossy az egyik legkedvesebb tanárom volt. A másik nagy vonzerõ és  
kihívás Janáky Pista (sajnos utolsó) munkájában tevõileg részt venni,  
és közvetlen közelrõl látni a két testvér keze munkáját.
G.F.: Generál tervezõként készítettük el egy evangélikus óvoda terveit  
Bakonycsernyén, ami egyelõre várja a pályázati pénzeket. Itt az építé-
szet és belsõépítészet szétválaszthatatlan módon készült. Kibogozhatat-
lan, hogy bizonyos döntésekben a falu szövete, vagy a ház belsõ haszná- 
lata volt a meghatározóbb. Külön érdekessége volt a megbízásnak, hogy 
az ökológiai szempontok és a fenntarthatóság kiemelt szerepet kaptak 
a feladat során. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a szempontoknak a fõ- 
szerepe ma már nem trendkövetés kérdése, hanem egyszerûen a jelen.
 

Göde András

Göde Ferenc Kéry Balázs Gál Béla Wehner Viktória
Mennyezethez rögzített, formatervezett lebegõ padok biztosítják az internetezési  

lehetõséget a hódmezõvásárhelyi Petõfi Mûvelõdési Központban

A csókakõi családi ház tömegalakítása maximálisan 
kihasználja a lejtõs terep adta lehetõségeket



interjú taraczky dániel építésszel

türElEm és tolErancia

Chehade Abdel-Rahim * Gõz Dorottya * Taraczky Dániel

a
rt1st d

esign stúdió

Kezdetben grafikai stúdióként csak arculati tervezéssel foglalkoztatok, 
majd késõbb az építészet, belsõépítészet irányába nyitva, a design  
és a kivitelezés teljes spektrumát lefedõ szolgáltatássá nõtte ki magát 
a vállalkozás. Nevetekhez köthetõ az új magyar zenei központ,  
a Budapest Music Center rendkívül izgalmas projektjének megvaló-
sítása, amely lassan az átadás küszöbén áll.
A Belsõ-Ferencvárosban, Budapest kulturális és oktatási negyedének  
szívében épülõ központ több mint százéves, eklektikus épülete eredetileg  
déligyümölcs-kereskedésként, majd sokáig társasházként funkcionált. 
Fontos szerepet játszott a felújítás során a „régi” és az „új” épületrészek 
egységének létrehozása, így a leromlott állagú épület teljesen átalakult, 
az utcai és belsõ udvari homlokzati falak azonban jórészt megmaradtak.  
A meglévõ falakból újjászületõ homlokzat nagy része az eredeti állapotot 
tükrözi, a sarkon azonban egy fekete, töredezett, fém anyagú test tör ki  
a klasszikus formák közül: jelezve, hogy valami újdonság történik bent. Ez  
a sarok lett a koncertterem bejárata. Lényeges pontja ez a háznak, mert 
azon túl, hogy innen az egész földszint átlátható, mindhárom utcára nézõ 
emeletrõl kilátni a Dunára is. A lamellarendszer Reynobond lemezbõl 
készült, amely az utcaszinten teljesen zárt, felfelé viszont kinyílik, és lerövi-
dül. Impozáns és egyben ikonikus design elemként, a takarásából elõbújó 
homlokzati üvegfalat játékos transzparenciával zártuk a Mátyás utca felé.

A lehetõségekhez mérten igyekeztetek megõrizni az eredeti épület-
szerkezeteket, amely leglátványosabban talán a koncertteremben 
érzékelhetõ.
Az egykori belsõ udvar 60-70 cm-es, vegyesen rakott határolófalairól 
leverettük a vakolatot, az így kapott letisztított, nyers felület pedig nem-
csak különleges hangulattal tölti meg a koncertterem belsõ terét, hanem 
akusztikailag is meglehetõsen kedvezõ tulajdonságokkal rendelkezik. 
Egyébként a megfelelõ akusztika a teljes tervezõi és megvalósítási folya-
matban kiemelt figyelmet kapott.

63

Taraczky Dániel Gõz Dorottya

Chehade Abdel-Rahim

Átláthatóság, letisztult, egyszerû terek, színek, formák és valódi anya-
gok jellemzik a ház építészetét. Milyen funkciók kerülnek majd kialakí-
tásra a különbözõ szinteken?
Alapvetõen három egység alkotja a Budapest Music Center rendszerét.  
A Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtár 100 000 tételes  
zenei gyûjteménnyel, és nyilvános, ingyenes internetes adatbázisokkal  
áll az érdeklõdõk rendelkezésére, valamint a mára már közel 200 klasz-
szikus, kortárs és jazz zenei lemezzel büszkélkedõ BMC Records, amely 
kiadványaival az elmúlt években számos rangos hazai és nemzetközi  
díjat nyert. A harmadik egység a koncert- és rendezvényszervezés: 
portfóliójában a komolyzenei hangverseny, a nemzetközi zenei fesztivál, 
a mûsoros partnertalálkozó vagy akár a szabadtéri koncert is meghatá-
rozó szerepet játszik.
A zenei központ sokszínû tevékenysége könnyen átalakítható tereket igé-
nyelt, rendezvények fogadására pedig szinte minden nagyobb helyiség  
alkalmas. A dzsesszklub belsõ tere visszaidézi a megszûnõ belsõ udvar 
és a „gang” hangulatát, még ha közben kissé át is értelmezi azt. Külön 
figyelmet érdemel a pince fölötti födém elegáns acélszerkezete, amely-
nek négyfelé ágazó függesztékei igazán rendkívüli látványt nyújtanak.  
A házban kiemelt helyet kapott az üvegbeton is, az emeleti „fotófal” 
panelei Losonczi Áron keze munkáját dícsérik.
A készülõ koncertteremben nyitás elõtt négy hangoló koncertet tartanak, 
hogy az akusztikát tökéletesre lehessen állítani a márciusi nyitásra. Min-
den alkalomra elkészül valamilyen új elem, így a közönség számára is 
izgalmas élmény lehet végigkísérni a terem felépülését.

Kisebb, nagyobb megszakításokkal hat éve dolgoztok már ezen  
a projekten. Nem nehéz ennyi ideig lelkesnek maradni? Ez a projekt 
ekkora lehetõség volt a számotokra?
Az Art1st Design Stúdió mûvészetek – különösen a kortárs mûvészetek – 
felé vállalt támogató szándékán túl személyes meggyõzõdésem, elkötele-
zettségem is fontos szerepet játszott abban, hogy a néha valóban kilátás- 
talannak tûnõ helyzetekben is kitartottunk. Amikor elsõ alkalommal talál- 
koztam a BMC projektötletével, egyértelmû volt számomra, hogy részt kell 
vennünk benne, segítenünk kell a megvalósulást, hiszen Budapestnek és  
a hazai kortárs zenei életnek szüksége van egy ilyen magas színvonalú  
helyre. Az alkotók és a zenészek is világhírûek, így lényeges szempont 
volt, hogy ne csak külföldön, hanem itthon is olyan környezetben lehes-
senek, amely maximálisan inspirálja õket. Tudtam, hogy a megszokottnál 
jelentõsen több nehézséggel kell majd szembenéznünk, ugyanakkor soha-
sem sajnáltuk a plusz munkával töltött idõt, hogy újra és újra bebizonyít-
hassuk: kellõ türelemmel mindig lehet értéket alkotni.

A Budapest Music Center koncerttermének letisztított, nyers falfelülete a látványos meg-
jelenés mellett akusztikailag is meglehetõsen kedvezõ tulajdonságokkal rendelkezik
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alkotó kapcsolat

Balázs Tibor * Barca Balázs * Szabó Zoltán * Szász Ibolya

interjú balázs tibor építésszel

b5 építészstúdió kft.

Hosszú éveket dolgozott a Bán Ferenc Kossuth-díjas építész vezette 
„A” Stúdió ’90 Kft.-ben, ahol a kiváló mester oldalán hallatlanul prog-
resszív légkörben pallérozódott szakmai tudása.
Szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen az ott eltöltött évek alatt szá-
mos állami, önkormányzati és magántõkébõl megvalósuló, az építészet 
teljes szegmensét átfogó fejlesztési feladat kidolgozásában vehettem részt 
– csoportmunkában vagy önálló alkotóként. Irodánk talán egyik legfonto-
sabb célja a minden tekintetben átgondolt, kiérlelt, elõremutató esztétikai  
színvonalú, költséghatékony és környezettudatos alkotások létrehozása 
– függetlenül a feladat nagyságrendjétõl. Egy fejlesztés sikerességének 
záloga a közremûködõ felek korrekt és alkotó kapcsolata, ezért a projekt-
indítástól az átadásig folyamatos és intenzív kapcsolatot tartunk fenn  
a fejlesztési munka minden fontos szereplõjével.

Nyíregyházán és a megyében jelentõs kulturális, mûvészeti és okta-
tási középületek, családi és társasházak megvalósításában mûködött 
közre, munkássága pedig számos alkalommal részesült magas szintû 
elismerésben. Melyiket emelné ki?
Igazából arra vagyok a legbüszkébb, hogy két gyermekem is építészeti  
tanulmányokat folytat. Úgy tûnik, inspiráló volt számukra az a szellemi 
közeg, amelyben felnõttek.

A Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház  
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. nagykállói telephelyén ki- 
alakuló Regionális Pszichiátriai Módszertani Központ tervezése  
során milyen fejlesztési szempontokat kellett figyelembe venni?
Nagykálló város történelmi és építészettörténeti központja, a városszövet  
kiemelt jelentõségû helye a Szabadság tér. A 18. század végén, 19. 
század elején lendületes fejlõdésnek indult település életében hatalmas 
jelentõséggel bírt, hogy e tér északkeleti részén megépült a barokk jelleg-
zetességeket magán viselõ Megyeháza épülete, amelyben évtizedekig  
mûködött a közigazgatási hivatal, ezzel a legrangosabb település szint-
jére emelve Nagykállót.
A tér építészeti arculatában minõségi változást hozó, új fejlesztés készül, 
a volt városi kaszinó épülete helyén létesülõ új Városháza, valamint  

a Regionális Pszichiátriai Módszertani Központ kialakítása a nyugati  
tömb délkeleti részének beépítésével.
A kórház Szabadság téri telephely fejlesztésének térbeli struktúráját  
külsõ térfalképzési, és belsõ, funkcionális erõk eredõjében kell megfogal-
mazni. Az új rehabilitációs tömb két fõ funkcionális egységbõl áll: egyik 
az úgynevezett hotelszárny, ahol 2 szinten, 60 ágyon kíván az intézmény 
betegeket elhelyezni, míg a másik kreatív szárnyban a rehabilitációs cent-
rum kerül kialakításra. A szocioterápiás helyiségek, valamint a betegek  
és a dolgozók nélkülözhetetlen helyiségcsoportjait az épületszárny föld-
szintjén alakítjuk ki.
Az épület térszervezési struktúrája, a közösségi terek differenciált megfor-
málása, a homlokzatképzés logikája igyekszik szakítani a beidegzõdött, 
olykor rosszízû kórházi arculattal. Az egyes helyiségek világosak, nap- 
fényesek, nyitottak a külvilágra, a társadalmi kirekesztettség helyett pedig 
a visszatérés, a befogadás kézzel fogható reményét szimbolizálják.
Különösen fontos irányultsága az építészeti és belsõépítészeti formálás-
nak az, hogy az épület jó minõségû, gazdagon tagolt belsõ terekkel 
rendelkezõ szálloda, apartmanház érzetét keltse használóiban. A hom-
lokzati megjelenés legyen könnyen átlátható és értelmezhetõ, a nyílásosz-
tások ritmusa, az anyaghasználat jellege formálta rend pedig egyszerre 
legyen megnyugtató, de egyben inspiráló is. Meleg hatású kerámia, és 
nagytáblás burkolati elemeket használtunk, amelyben az üvegfalak köny-
nyedsége oldja a mögöttes funkció szigorú alaprajzi rendjét, segít felol-
dani a pszichiátriai osztályok megjelenési stigmáit.
A Szabadság tér – a korábban részletesen taglalt – építészettörténeti  
jelentõsége, a város szövetében elfoglalt hangsúlyos szerepe miatt 
elemzõ és érzékeny, de határozott építészeti viselkedésre kényszerít.  
Az archaizálásba hajló, potyautas gondolkodást feltartóztatja a tér  
számos elemének – a volt Megyeháza, a Református templom,  
a térfalak tömör, zárt egysége – tiszta, erõs, és az idõbe beágya- 
zódó, mozdíthatatlan jelenléte.
Az új beépítés illeszkedése csak akkor lehet sikeres, ha a környezet for-
manyelvét megértve, annak sajátosságait – tömegarányok, nyílásosztás 
ritmusrendszere, homlokzatképzési technika – az építészeti megfogalma-
zásában felhasználja és integrálja.

Balázs Tibor

A Regionális Pszichiátriai Módszertani Központ homlokzatformálásának irányát alakító 
erõk között jelentõs szerepet játszik a szakkórház speciális funkciója

Az intézmény kialakítása során elsõdleges szempont a gyógyulást keresõ különbözõ  
típusú és állapotú lelki betegek elemi igényeként a biztonságtudat kiépítése, valamint  
a rend megteremtése a számukra kaotikussá vált külvilági lét ellenében


