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Gül BaBa lelke
Budapest egyik leghangulatosabb része  
a Mecset utca és Gül Baba türbéjének kör-
nyéke, ám mindeddig hosszabb idõzésre 
ritkán érezhettünk itt késztetést. Aztán jött  
a Margitutcakilenc, ez a rurálisan kozmopo-
lita életérzés, amely azonnal és elementá-
ris erõvel marasztal. A Margit utcából a Gül 
Baba türbéje felé elnyúló hosszú, keskeny tel-
ken a korábbi romos ingatlanok szinte teljes 
elbontása után a tulajdonos egy szokványos 
lakóépület helyett a Blokk Építész Mûhellyel 
kiegészülve megkapóan egyszerû, stílusosan 
kialakított, zöld felületekkel kiegészített közös-
ségi teret hozott létre. A meghagyott (ám funk-
cióját tekintve átlényegült) fõhomlokzatokat 
összekapcsoló fakapun belépve a jórészt nyi-
tott, máshol téliesíthetõ, lazán egymáshoz 
fûzött, nyersbetonnal, fával és bontott tég-
lával megépített kávézó-áruda terek közötti 
sétányra lépünk.  A fentebb lévõ kerthelyiség-
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nek köszönhetõen sok a szeparálható térrész: 
volt már itt már egyszerre esküvõ, osztálytalál-
kozó és szülinap is. A vintage-jellegû bútorok 

és kiegészítõk – amelyek egyébként a helyszí-
nen meg is vásárolhatóak – mind egy innova-
tív profil letisztult vizuális megfelelõ.

A Szabadság tér mellett, az üzleti negyed kö- 
zepén egy Budapest tematikára hangolt biszt-
ró önmagában telitalálat. Az Adamdesign  
Belsõépítész Stúdió tervezõi szabadon alkot-

hattak, így nem csoda, hogy minden apró 
részletet kidolgozva, korszerû (Litracon beton,  
Ivanka beton flaszter padlóként) anyagok-
ból, egyedi megoldások alkalmazásával rak-
hatták össze a maguk Budapest esszenciá-
ját. Helyi jellegzetességeket, látványelemeket 
és anyagokat, például metrócsempét szin-
tén használtak, a tükrökön és üvegfelülete-
ken gravírozott mintaként is a fõváros neve-
zetességei tûnnek fel. A történelmi jegyeket, 
elemeket loft-karakterû designnal ötvözték.  
Az elénk táruló L-alakú teret impozáns bel-
magasság és tágasság jellemzi, meghittebb 
zugokat a hátsó szárny felé pillantva talá-
lunk. Sarokban egy zongora, mellette egy 
lounge-jellegû részt emeltek ki, amelynek 
folytatásaként könyvespolcokkal és beépí-
tett képernyõkkel teli „nappaliba” érkezünk. 
E mögött áll a fekete-fehérre kicsempézett, 
katonás rendet mutató látványkonyha. A fenti 
loft-ízû, egységesen kezelt térrész kuriózuma, 
az eddigi tudásunk szerint Magyarországon  
egyedülálló üvegfalú „bortrezor”, ahová be-
bocsátást nyerve pince-hûvösben mustrálhat-
juk végig a tekintélyes kínálatot. Az egész 
bisztró férfias karakterét megismerve nem 
meglepõ, hogy milyen hamar lett népszerû, 
különösen e negyed öltönyösei körében.  
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Divin porcello sonkabár a Belvárosban
A paradicsom után a sonka, és persze mel-
lette a bor kaptak fõszerepet az olasz tulaj-
donos új vendéglátóhelyén, de nemcsak  
a talján, hanem a spanyol és a hazai finom-
ságok legjava is. Adott egy mûemléki védett-
ség alatt álló klasszicista épület, benne 
szálloda, vastag földszinti falakkal, kis nyí-
lászárókkal. Tartalomhoz a forma, formához 
a tartalom: itt mindkét irányban igaz a kép-
let. Marta Catalan építész és Gianni Annoni, 
a tulajdonos együttmûködésében rusztikus, 
„provinciális”enteriõr született autentikus tár-
gyakkal, nemes és természetes anyaghaszná-
lattal, puha szõttesekkel, kedves, háromnyelvû 

informatív falgrafikákkal. A modern felütésû 
fogadóhelyiségbõl további terek nyílnak. Az 
elsõben még megszakítás nélkül, következe-
tesen végigvitték a designt, ám a harmadik 
terem alapbútoraiban illeszkedik csak a töb-
bihez, ez a szálloda és egyben Budapest leg-
hosszabb ideig nyitvatartó reggelizõhelye, 
amely estére – kisebb átszervezéssel – a csat-
lakozó terekkel egybenyitva bõvíthetõ, és 
innen nyílik a szállodá bárja is. A tulajdonos-
nak, aki egyébként az épület másik részében 
pékségét is üzemeltet, további izgalmas ter-
vei is vannak, amelyrõl reméljük hamarosan 
beszámolhatunk.

designlokátor
kaplár F. kriszTina
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A sokáig méltatlanul elhanyagolt Városligeti 
Mûjégpálya mûemlék épülete végre felébredt 
Csipkerózsika-álmából és mára minden részé-
be élet költözött. Az épület felújítása óta foko-
zatosan népesül be különbözõ vendéglátó- 
helyekkel, az augusztusban nyílt Városliget  
Café & Bar az épület jobb szárnyába költö-
zött. A Mûcsarnokra nézõ hatalmas terasz 
könnyed mediterrán hangulatából gyors 
regiszterváltással egy hagyományos kávéhá-

zi miliõbe érkezünk, amelynek történelmi hát-
teret nyújt a Városligeti-tó és a Vajdahunyad 
várának látványa. A Szilas Ádám vezette  
Adamdesign Belsõépítészeti Stúdió tulaj-
donossokkal egybecsengõ célja az volt, 
hogy a belsõ térbe a Liget izgalmas történe-
tét és a budapesti polgári létforma hangula-
tát integrálják, felelevenítve az elmúlt 150 
év gasztronómiai hagyományát is. Mind-
ezt a mai kor elvárásainak megfelelõ design-

ban igyekeztek megfogalmazni úgy, hogy 
az eredeti épületrészbõl csak a parket-
ta maradt a régi, minden mást ide tervez-
tek vagy válogattak. Az uralkodó színek 
– barna és zöld, – eleganciát és nyugal-
mat árasztanak, s a kiegészítõket szintén 
tematikusan gyûjtötték össze az étteremhez, 
és magához az épülethez igazítva: a sport, 
elsõsorban a korcsolya, valamint az utazás,  
a kultúra és a gasztronómai témakörében. 


