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a szerk

A kicsi nép pakkot kapott. Zörögve szakad, 
hull a csomagolópapír és feltárul a sok szép-
ség, melyekre ugyan túlnyomóan a százszor 
átkozott Európai Unió, érdemben tehát német 
adófizetõk adták a pénzt (köszönjük szépen), 
s melyekre oly nagyon vártunk. A 4-es metró 
megkésett, ám a fontos pillanatot márvány-
táblával megörökítõ átadóünnepségére, a ke- 
rületi változtatási tilalom miatt álló Várkert 
Bazár még tartó építésére, a megépültével is 
rengeteg vitás kérdést nyitva hagyó debrece-
ni 2-es villamosra, a Kossuth tér átépítésére, 
a percre pontosan átadott, megújult Gödör-
Akváriumra, no meg a felcsúti Rákóczi utcá-
ból megközelíthetõ Pancho Arénára. Téve-
dés ne essék, ezek szinte egytõl egyig fon- 
tos ügyek és nagyszerû dolog, hogy kor- 
mányzati szerepvállalás is jócskán tapasz- 
talható az építés világában. Nálam lelkesebb 
híve és propagátora eddig sem volt, ma sincs 
Magyarországon a François Mitterrand alatt 
zajló voluntarista, elnöki ambícióból fakadó 
Grands travaux-nek, mialatt Franciaország-
szerte több, mint harminc múzeum és kulturá-
lis intézmény, Párizsban pedig nyolc-kilenc 
meghatározó középület (Louvre-piramis, Opéra 
Bastille, Grande Bibliothèque stb.) formálta 
újra a magát világhatalmi katonai tényezõbõl 
kulturális világközponttá átfazonírozó Fran-
ciaország arculatát. Úgyhogy most is örülök 
és fontosnak tartom, hogy az Orbán-kabinet, 
szemben tohonya és cselekvésképtelennek 
látszó elõdeivel, elsõ kormányzati periódu-
sához hasonlóan most is számos, Budapest 
életét meghatározó projektet vitt, vagy leg-
alábbis visz majd el a célig. A hatékonyan és 
jól dolgozó apparátus komoly szakmai és 
szellemi értéke az országnak. A Kossuth tér 
állapota valóban tarthatatlan volt. Sirattam  
a fákat, de mitagadás, utólag elismerem, 
hogy látvány szempontjából jobb, – most  
a Parlament teljes környezete egységes. Kár, 
hogy a tér kialakításának az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban letett alapjairól ma már 
kevés szó esik. Bejárva a teret ráismertem  
a 2007-es pályázati terv számos elemére, 
(parterre-ek, zászlórúd, díszmedence, kisza-
badított déli és északi térrész stb.) melynek 
elbírálásában és gyõzelemre juttatásában 
mint zsûritag részt vehettem. Természetesen 
nem a csekély személyes részvételem regiszt-
rálását fájlalom, hanem a politikai és közéle-
ti kultúra hiányát, melybe nem fér bele, hogy 
kormányzatokon átívelõ projekteknek – mivel 

közös munka volt, – közösen örüljünk. Szo-
morúan tapasztalom azt is, hogy ellenzéki 
oldalról most mindent utálni, csúnyának kell 
látni, ami ma valósult meg. Vitázom ezzel és 
örülnék, ha a nemzet közösségét meghatáro-
zó projektekrõl valóban lennének idõben 
lebonyolított szakmai viták. A Városligetbe 
tervezett Múzeumi Negyed kapcsán is – fél-
ve írom le – nem biztos, hogy minden oktalan 
pusztítani akarás, ami a koncepcióból ismert. 
Hozzátartozik ehhez, hogy ha ma már egy 
fodrász, taxisofõr, vízvezeték-szerelõ munká-
jának jelentõs része is kommunikáció, akkor 
hatványozottan kommunikáció az adófizetõi, 
vagy EU-pénzbõl társadalmat és országot 
újraformáló kormányé. A nagy víziókhoz, új 
arányokhoz a társadalomnak szoknia kell. 
Budapest népe nem szokott olyan városi köz-
térléptékhez, mint amilyen a Kossuth téren most 
kialakult. Az ezzel való azonosulás számára 
idõ kell, türelem. És kommunikáció. Ahogy  
a Múzeumi Negyed léptéke, beágyazása  
a holnapi Budapest kiteljesedõ kulturális és 
turisztikai szolgáltató rendszerébe is kommu-
nikációt, megértést, elfogadást kíván a város 
társadalmától. Ám ehhez ezt a közeget komo-
lyan kell venni: nem pusztán gyereknek elgon-
dolva a jeles választási alkalmak során ha-kell-
ha-nem-kell ajándékokkal elhalmozni õt. 

Néhány vidéki település is, de Budapest 
mindenképp nagyot lépett elõre a mostani olló- 
csapkodással. A 4-es metró világszínvonalú 
architektúrája olyan kiterjedésû és léptékû, 
mellyel az eddigi nagy építési stíluskorszak-
ok mellé egyértelmûen és összefüggéseiben 
jelenik meg a XXi. század. Az a minõség, 
melyre oly régen vártunk az OCTOGON 
szerkesztõségében. Az új metró kontextust 
teremt. Ennek révén nyer értelmet, magyará-
zatot a Kálvin tér, a Gellért tér, a Vámház tér 
környezetének kortárs architektúrája. Állo-
másai megemelik, felértékelik környezetüket, 
s a metró minden négyzetméterére azonos fe- 
lelõséggel esõ kreativitás rokonszenves 
demokratizmussal viszi el ezt az építészeti 
minõséget a középosztály belsõ kerületeibõl 
a külvárosok rendszerint kevesebb figyelmet 
kapó negyedeiig. Alkotóinak a legmagasabb 
állami kitüntetés járna, hiszen munkájuk kultu-
rális hatása évtizedekre, nemzedékek életére 
fog pozitív hatást gyakorolni. Minden bohóc-
kodás mellett, végre igazi ünnep hát az, ami 
az építés terén most történik. 

Bojár Iván András
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Szinte hónapra pontosan két éve Ban Shigeru japán építész elõadást 
tartott Budapesten, a Hay Festivalon, ami után lapunknak is interjút adott 
(OCTOGON 2012/5). Az Octogon alapítása óta nem ez az elsõ vele 
közölt interjúnk, illetve minden jelentõsebb házát, legutóbb a Centre 
Pompidou-Metz-et bemutattuk. Nem pusztán azért volt idõ kérdése  
a Pritzker-díja, mert a kortárs japán építészet legismertebb figurái az 
utóbbi években sorra nyerik meg az „építészet Nobel-díját”, hanem 
azért, mert az õ alkotásaiban érzékelhetõ szociális dimenzió egyre na-
gyobb figyelmet kap az építészeti közgondolkodásban. Shigeru Ban kí-
sérletei a papírszerkezetek építészeti felhasználásával úttörõnek bi-
zonyultak, illetve krízis szituációban hatékony eszközül szolgáltak 
több esetben is.                                                             Japoapo

www.octogon.hu

Talán hiányérzetünk is volna, ha úgy múlna 
el egy hónap, hogy nem fut végig az építé-
szeti világsajtón új Zaha Hadid-projekt. 
Nem meglepõ módon a kínai Makaóról 
van a legfrissebb koncepcióterv esetében 
szó, ahol Patrik Schumacher tervezõtársával 
közösen jegyzi a 2017-re elkészülõ, negy-
ven emeletes luxushotelt. Természetesen  
a látványtervekrõl megismerhetõ koncepció 
ebben az esetben sem visszafogottságával 
tüntet. A minden luxussal, természetesen ka-
szinóval, a tetõteraszon medencével, 780 
szobával rendelkezõ szálloda külsõ térhá-
lós szerkezeti merevítése látványos íveket, 
horpadásokat produkál a homlokzati sza-
kaszokon. A létesítmény összes alapterülete 
150 000 négyzetméter lesz.

Li Mj
www.octogon.hu

PaPírja van róla

necchari

nobel est omen (sic!)
A döntõ körbe került tizenegy pályázat közül végül a David Chipperfield Architects 
(David Chipperfield és Christoph Felge) koncepcióját nevezte meg gyõztesként a stock-
holmi Nobel Foundation. Így 2018-ban a világ leghíresebb, legnagyobb presztízsû díját 
már egy új épületben megrendezett ceremónián adhatják át a világ vezetõ gondolkodó-
inak, íróinak. A fegyelmezett, feszes, Chipperfield épületére jellemzõen redukált üveg-kõ 
homlokzatú vízparti épület a Svéd Nemzeti Múzeum közelében kap helyet. Központi 
motívuma a csaknem kör alaprajzú, hengeres központi terem, ami a díjkiosztók alkalmá-
val kerül fõszerepbe. A Nobelhuset körüli parkot a berlini Topotek 1 tájépítész stúdió 
tervezõi formálják meg. 

Gorcsev Iván
www.octogon.hu



Európa túlsó pErEmén billEg Egy széljárta ország. nEm túl nagy mérEtû, hasonló mint  

a miénk, lakóinak száma sEm különb. az utóbbi évtizEdbEn portugália kortárs építészEtE 

lEnyûgözõ épülEtEkkEl gazdagította a világ építEtt kultúráját.  

Szöveg 
Martinkó 
József
Építész: 
Álvaro 
Fernandes 
Andrade
Fotó: 
João 
Morgado

Luzitán Lépcso
Edzoközpont a Douro-folyó völgyében



vila nova de Foz Coa közelében fekvõ 
pocinho település nagyjából hetven kilo- 
méterre található portótól, keletre. Ez a vi- 
dék, pontosabban fogalmazva a douro-
folyó felsõ szakaszának völgye az egyik 
leghíresebb bor termelõ vidék a vi lá -
gon. jellegzetes teraszos mûvelésû dûlõk 

alapvetõen határozzák meg a táj látvá-
nyát. nem véletlen, hogy 2001-ben a bor-
vidék felkerült az unEsCo védendõ kultu-
rális világörökségét összegyûjtõ listára. 

Ezt a jellegzetes topográfiai karaktert 
használta ki az 1971-ben született, a por-
tói egyetem építész fakultására járó álvaro 

Fernandes andrade speciális rendeltetésû 
épületének megtervezése során. zavarba 
ejtõ épület és az zavarodottság valójában 
már a funkció megértésébõl fakad. ugyan-
is a mesterséges, rakott palával burkolt tera-
szok „lépcsõfokai” alá szervezett szobákból, 
illetve az ezeket átfogó látványos struktúrából 
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szerkesztett épületegyüttes az olimpiai szin-
tet elérõ evezõsök felkészítésére szolgál. 
ráadásul egy olyan struktúrát hozott létre  
a tervezõ, ami nem csak a táj integritását 
õrzi meg, hanem belsõ téri differenciáltsá-
ga, valamint épületklimatikai szempontból is 
igen elõnyös rendszernek bizonyult.

a leglátványosabb, szinte minden szögbõl 
megunhatatlanul más és más képet mutató, 
akár egy hegyvonulatként is értelmezhetõ, 
foldingolt (hajtogatott) épületrészei lírai lát-
ványt nyújtanak. Ezek a közlekedõ, illetve 
szociális, valamint edzõtermi funkciókat is 
magába foglaló idomok ugyanannak a szer-

kesztési elvnek a két oldalát tárják fel: a de- 
konstrukciós logika eredménye ugyanis a föld- 
felszínbe rejtett épületrészek és a szintvo-
nalakat átmetszõ, szabadon lefutó struktúra 
közötti párbeszéd. olyan közös szólam ez, 
ami minden szegletében az épített és a ter-
mészeti környezett közötti egyensúlyról szól.
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Összalapterület:  
8000 m2

Kapacitás:  
84 szoba, 130 lakó
Tervezés éve:  
2008
Építés éve: 
2014
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Budapesti teltházas elõadása után kevésnek éreztük a szûk órát, ami érzékeny filozófiai rendszerrel átszõtt 

épületeire jutott, ezért meglátogattuk egy kis folytatásra.

Holdfényre tájolva
Hosaka takeshivel Irimiás Balázs beszélgetett

mikor fordult meg elõször a fejében, hogy építész szeretne lenni?
HT: 19 éves koromban.

honnan jött az ötlet? volt valami inspirációja?
HT: Háát, nem igazán tudom hogyan született az ötlet. Elõször vadászpi-
lóta akartam lenni, fel is vettek a Japán Honvédelmi Egyetemre pilóta-ta-
noncnak, de a vizsgákra való hosszas készülés és a repülési szimulátorok 
miatt romlott a látásom, és az egyik vizsgálaton közölték velem, hogy  
nem lehetek pilóta. Ekkor kezdtem el más lehetõségen gondolkodni, és 
valahonnan elõkerült ez az építészet.

Biztos volt legalább egy épület ami miatt megtetszett a kihívás, 
hogy az ember a környezetének alakulásába valamiféle bele -
szólást szerezzen.
HT: Hmmmmm, ha nem is 19 éves koromban, de gyerekkoromban tényleg 
volt valami. Yamanashi tartományban születtem, Kofu városban és emlékszem 
rá, hogy a közelben felépült egy Tange Kenzo épület, amit már akkor minden- 
ki névrõl ismert, ez a Yamanashi Kultúrház (a nemzetközi sajtóban sajtó és 
mûsorszóró központként terjedt el, a japánok kultúrházként emlegetik, 
mert több funkciója között ezt is magába foglalja – iB.). Az nagy hatást 
tett rám, mert különbözött minden egyéb épülettõl, amit addig láttam.

mikor az építészet mellett döntött, akkor célja volt, hogy a megszokot-
tól különbözõ épületeket tervezzen?
HT:19 évesen még nem hiszem, hogy ebbe nagyon belegondoltam. Vagy 
inkább azt mondanám, hogy most nem nagyon tudnék hitelesen nyilatkoz-
ni arról, hogy milyen gondolataim lehettek akkoriban.

mikor már bekerült az egyetemre, voltak meghatározó építészek, eset-
leg tanárok, akiket példaképnek tekintett?
HT: A Yokohamai Állami Egyetemre jártam, ahol Kitayama Koh, Shigeru 
Ban és Nishizawa Ryue voltak a tanáraim. De mellettük sokat merítettem 
külföldi utazásaimból is. Az egyiptomi ókori építészet, vagy a római 
Panteón, de akár Jørn Utzon, a Sydney Operaház tervezõjének építé- 
szete is nagy hatással volt rám.

kívülrõl szemlélve a japán építészek karrierjét, óhatatlanul felmerül 
az emberben, mintha japán pályakezdõ építészként a legjobb recept 
az lenne, hogy minél abszurdabb és lehetetlenebb helyre kell tervez-
ni egy épületet, amit aztán boldog lakókkal, rögtön a beköltözés 
után, még steril de már birtokba vett állapotban kell publikálni. 
ennek valahogy a nyugat nem bír ellenállni. futótûzként járja be  
a szociális médián át, tehát lassan már nem csak az építész világot.  



Love House, holdfény szonáta, 3x10 méteres telekre

olyan, mint egy beavatási szertartás, amit ha túlélnek, dõlnek  
a jobbnál jobb megbízások.
HT: Ez érdekes, eszembe sem jutott, hogy lehet ilyen olvasata is, ugyanis 
számunkra ez inkább kényszer. Pályakezdõként nem bíznak az emberre 
nagyobb feladatot, ezért kénytelen elvállalni korlátozott lehetõségekkel 
kecsegtetõ kihívásokat is. A külföldi építészek pályakezdési nehézségeit 
nem ismerem, de Japánban ez tûnik általánosnak, és ez nem egy elõre 
kitervelt marketingfogás.

az elsõ házát „rá lehet húzni erre a kaptafára”? a love house azért 
bátran nevezhetõ korlátozott körülmények között tervezett épületnek.
HT: Igen, bár én korábban is terveztem házakat. Még az egyetem alatt 
alapítottam egy Speed Studio nevû céget Nishida Osamuval, akivel 
körülbelül tíz házat terveztünk 2004-ig. Akkor különváltunk, és azóta saját 
név alatt tervezek. Ha úgy vesszük, újra kellett kezdenem a pályámat, mert 
itt is egy apró telekre sikerült terveznem valamit. Ez lett a Love House.

a névválasztásnak biztos van valami jelentõsége, jól sejtem?
HT: Igen, ez egy személyes történet, besétált hozzám egy megrendelõ, 
aki feltûnõen hosszan szeretett konzultálni. Végül megépült a saját 
házunk, és õ lett a feleségem.

a japán építészetben az egyszobás telekre való építkezés erõs vonu-
latnak tûnik, manapság nemcsak mûvelik, hanem kutatják is. van 
ennek valami aktuális, felfutóban lévõ mozgalmi jellege, mint  
a metabolizmusnak volt, vagy mindig is létezett a japán építészetben?
HT: Valamiért azt érzem, hogy ez mindig is része volt a japán gondolko-
dásnak. Ez a tér praktikus kihasználása. De kétségkívül a 70-es években 
felerõsödött, fõleg a nagyvárosi, sûrû beépítettségû területeken, így 
Tokióban. A nemzetközi köztudatba elõször ez került be a japán építészeti 
sajtón keresztül, melynek meglepõen jó a nemzetközi terjesztése. Aztán az 
ezredforduló környékén az internet is besegített, jelenleg, a 21. században 
pedig ez vált domináns csatornává. Ma már van amit hamarabb ismernek 
meg külföldön, mint Japánban.

van ennek a mozgalomnak együttfutása a gazdasági helyzettel? van-
nak korszakok, amelyek esetleg jobban kihasználják a szûk területeket?
HT: Japán, különösen Tokió nagyon besûrûsödött, de ez már jóval  
a buborék-korszak de még a világháborúk elõtt is jellemzõ volt, az Edo-kor 
végén. Tange Kenzo és a metabolizmus megalomán álmai kétségkívül 
egy prosperáló, a jövõben töretlenül hívõ korszakhoz köthetõek, a 60-as 
évekhez. A tokiói öböl fölé tervezett látványos városbõvítés alkalmas volt 
arra, hogy széles társadalmi körökben gyorsan ismertté váljon egy 
általában érdektelen városfejlesztési koncepció, azonban a 70-es évek 
alatt nem sikerült ezekbõl szinte semmit megvalósítani, és ez letörte  
a lendületét. Nem mondható megvalósult álomnak, roppant csökevényes 

Love House, az építész saját háza, nyúllal



3

A byobugaurai ház, ahová gördeszkán jár a nap

formában lehetne csak a Tokió körül megépült mesterséges szigetrendszert 
annak gondolni. A metabolizmusnak – az általános ismertsége ellenére – 
általában nagyon kevés megvalósult épülete lett.

kanyarodjunk egy kicsit vissza a mai realitásokhoz. milyen módon jut 
egy kis japán iroda megrendeléshez?
HT: A megrendelõk többsége ismer valahonnan, vagy látja a házaimat 
élõben vagy magazinban, és az alapján keres meg, esetleg az 
ismerõsök ismerõse. Viszont szeretnék nagyobb léptékû épületett is 
tervezni, aminek szinte egyedüli módja a pályázat. Emiatt elég sokat 
pályázok is, de eddig még nem nyertem.

a felmérések szerint japánban nagyon alacsony a hõszigetelést 
használók aránya. ennek következménye, hogy tokióban, ahol 
mondjuk mediterrán jellegû idõjárás van, nagyobb a téli négyzetmé-
terre jutó fûtési költség, mint az északi sapporóban. az ön által ter-
vezett épületekkel mi a helyzet?
HT: Egyetértek, ezt problémának gondolom és tudatosan minden 
épületembe tervezek hõszigetelést. (hosaka takeshi néhány tervet mutat 
nekünk, melyeken jól látszik, hogy valóban még a látszóbeton 
épületekben is van hõszigetelés, pedig kívülrõl alig 25 cm falvastag-
ságúnak tûnnek a fõfalak. - iB.)

mondjuk ebben a byobugaurai házban milyen vastag a beton fal- 
ban a hõszigetelés? 
HT: Ott konkrétan 3 centiméteres hõszigetelés van.

3 centiméteres?! nem 30? 
HT: Igen, 3 centiméteres.

értem. az európában elõször ismertté vált kis léptékû japán családi ház 
ando tadao nevéhez köthetõ. Bár ikonikussá vált, egy japán magazin-
ban a lakókat megszólító interjúból kiderül, hogy az érintettek panasz-
kodnak a lakhatóságra. persze tetszik nekik, de télen hideg, nyáron 
meleg. vannak visszajelzései az ön által tervezett házak lakóitól? 
HT: Tartom a megrendelõkkel, használókkal a kapcsolatot, sokszor jön 
tõlük e-mail, de általában nem panaszkodnak.
Hosaka Megumi: A telefonomra rendszeresen érkeznek fotók és megjegy-
zések, hogy „ma reggel ilyen szép volt a házunk”, meg hogy „már öt éve 
élünk itt, de még mindig szeretünk este hazajönni”. Nagyon kötõdnek  
a megbízóink a Hosaka-életérzéshez. (hosaka takeshi felesége viszi  
a menedzseri és ügyfélkapcsolati feladatokat - iB.) 

hányan dolgoznak az irodában?
HT: Ketten a feleségemmel, valamint két további alkalmazottal, 
illetve két-három diákkal. 
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A Daylight House a megrendelõ (mellesleg Herendi porcelán gyûjtõ) napos házat akart sötét telken
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utóbbiak önkéntesként, tapasztalatszerzés céljából dolgoznak 
önökkel, ugye?
HT: Igen.

mi a munkamódszere egy családi ház tervezésénél?
HT: Kétszer találkozom a megrendelõvel kb. háromórányi idõtartamra, 
utána két hónapon át dolgozom. Ezalatt csak a feleségem látja el 
információval, hogy ne aggódjon. Minden házhoz készül több tucat 
makett; általában napi ötven makett készül az irodában. Az elsõk 
100-as léptékben, majd a jobbak 50-esben is elkészülnek, 30-as 
léptékben már csak egy kiválasztott. Ezt mutatjuk meg  
a megrendelõnek. Közben nem konzultálunk többet.

a házaiban fel-felbukkan a keresztmotívum. a budapesti elõadását 
is bibliai idézetekkel kezdte. ez csak egy szimbólum, vagy van 
valami mélyebb jelentõsége?
HM: Ebben azt hiszem nekem volt szerepem. Apukám nagyon szerette 
tanulni, tanulmányozni az idegen nyelveket, autós és motoros társaságban 
is sokat forgott, ahol külföldiekkel, franciákkal került kapcsolatba. Mivel 
hagyományos japán nevelésben volt része, önmaga nem akart áttérni, de 
megígérte egyik barátjának, amennyiben lánya születik, õt keresztényként 
neveli. Ez így is lett, egy francia kolostori missziós iskolába irattak be, ott 
találkoztam a kereszténységgel. Aztán önállóan döntöttem el, hogy keresz-
tény leszek, amiben nagyon támogatott a családom. Amikor Hosakával 
megismerkedtünk, és a saját házunk építése került napirendre, akkor 
kérdezte tõlem, a kis telket látva, hogy nem tudok-e valamilyen teremtéstör-
ténetet, mert itt arra lenne szükség.

tehát az egymásra találásuk óta hatással van a keresztény szemlélet 
az építészetére? 

HT: Igen, tulajdonképpen igen, 2004 óta.

le kellett ezért mondania a sintó vagy a buddhista hagyományokról? 
hogy élik ezt meg?
HT: Hát ennyire még õszintén szólva nem gondoltam bele. 
HM: Nekem könnyû volt, mert gyerekkoromtól fogva keresztény környezet-
ben mozogtam, de felnõttként nehezebb lehet. Én eljárok sintó szentélyekbe 

Outside In House, kertes ház, házon belül

A Hosaka házaspár, megrendelésbõl született
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és buddhista kolostorokba is, ahol elvégzem a szükséges rituálékat,  
de inkább azért végzem el ezeket, hogy a társadalom többi tagja  
és a párom felé kifejezzem a tiszteletemet, vagyis nem a hitem miatt.

a templom építésére vonatkozó megrendelését hogyan kapta?
HT: A templom elõtt egy keresztény óvodát és iskolát is terveztem, 
rajtuk keresztül jött a templom megrendelés. Õket pedig baráti 
körben ismertem meg.

japán és az egyesült államok is híres arról, hogy a keresztény építésze-
te inkább progresszív vonalon mozog, sok sztárépítész tervez templo-
mot, elég tange kenzót, ando tadaót vagy maki fumihikót említeni.
HT: Igen, itt az a helyzet, hogy a templomok szinte kizárólag a hívek 
adományaiból épülnek. Ezért az egyház meg akarja mutatni a támoga-
tóknak, hogy valami különleges, büszkeségre okot adó módon költik el az 
adományokat. Talán ez lehet az oka híres építészek felkérésének.

sok japán építészt ér az a kritika, hogy nem szépen öregszenek az 
épületeik. elég sejima, nishizawa épületeire, de akár ando tadaóra 
gondolni. a saját épületeirõl mit gondol?
HT: Legalább száz évre terveztem az eddigi épületeimet, de szeret-
ném, ha ötszáz évet is túlélnének, bár ez egy kicsit túlzónak hangzik. 
Elég alaposan válogatom ki az anyagokat, de azt gondolom, hogyha 
a tulajdonos szereti, akkor gondos és karbantartja õket, és ez  
a kulcskérdés az öregedés tekintetében. Jól karbantartható anyagok- 
kal építtetem meg a házaimat.

Hongodai, átlátható keresztény iskola és óvoda

Hoto Fudo, az étteremtulajdonos hagyományos japán 
épületet akart, újraértelmezett japán tájképet kapott
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költségben hol állnak a hosaka-épületek egy átlagos japán ház-
hoz képest?
HT: Hát, biztos drágábbak egy kicsit, de nem jelentõsen, én úgy 
számoltam, hogy kb. 20%-kal kerülhet többe az általam tervezett  
ház, mint az átlag.

két jól körülírható stratégia tûnik jellemzõnek a mai japán sztár-
építészet világában. egyik lehet a jellegzetes anyaghasználat és 
formavilág, amit ando tadao képvisel, geometrikus formák és  
a beton, amit környezettõl szinte függetlenül mindenhol használ, 
és ez jól kommunikálható. az ellenpólus pedig az, aki mindig az 
adott helyszínen keres a helyhez köthetõ anyagot, és azt próbálja 
felhasználni az épületében, mint kuma kengo. hova helyezné  
a hosaka-épületeket ezen a skálán?
HT: A környezetben én nem az anyagot hangsúlyozom. Számomra  
a hangulat, a környezethez és a körülményekhez való alkalmazkodás 
inkább meghatározó. Az épületeim között van szûk, kevéssé napjárta 
helyre épült mégis világos, tetõbevilágítóval rendelkezõ, avagy föld alá 
süllyesztett, mégis világos, szuterénszinttel rendelkezõ ház is. Én ezeket 
tartom inkább fontosnak, a körülményekhez való érzékeny alkalmazko-
dást. Nem az anyagokat és a formákat.

végül egy személyes kérdés. a gyógyvízû források nagy száma, 
ehhez kapcsolódóan komoly fürdõkultúra hasonlóvá teszi japánt és 
magyarországot. mit gondol a magyar fürdõkrõl? 
HT: Mióta itt vagyok minden nap elmentem egy budapesti fürdõbe. 
Fantasztikusak a történelmi fürdõik, különösen a török fürdõkben látható, 
kupolákkal fedett meditatív terek érintettek meg. Ilyenek nem igazán 
láthatók Japánban. De érdekes módon új fürdõket meg nem láttam itt.

van valamilyen „álom megrendelése”, amit mindenképp szeretne 
megépíteni?
HT: Egy nagy könyvtárat, vagy egy nagy vasútállomást.
HM: És egy hatalmas katolikus templomot, egy katedrálist is szeretnénk 
építeni.

(A tolmácsolásban Irimiás Olga segített. A cikk létrejöttét támogatta az 
architura.hu. - A japán kortárs építészet testközelbõl, épület- és irodaláto-
gatások, szakmai út kamarai pontokért, októberben. Az összeállítás fotói: 
©Takeshi Hosaka architects)

Inside Out House, ház a házban rendszer

Shonan Keresztény Templom (renderek), amelybe pontos számítások alapján csak  
a miseidõn kívül süt be a nap, mise alatt szórt fényt kap
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Képeláírás, képaláírásAmcor acilit, sequis am vulla faci exeraesecte tat. Duipis 
eugiamc oreraestis at, si. Ci bla feugait ut wis estionullan el ut ut pratet nostisim

Akril Ház, ahol a megrendelõ meglátott egy hibajavítóval korrigált fotómontázst... ... és megépíttette, akrilból
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Képeláírás, képaláírás
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AMSZTERDAM NYÜZSGÕ BELVÁROSÁTÓL TÁVOL ESÕ ÉSZAKI RÉSZÉN, A FRISSEN ÚJJÁÉPÜLT  

NIEUWE WATERLANDPLEINEN, NEMRÉG ADTÁK ÁT EMIEL LAMERS,  

HOLLAND ÉPÍTÉSZ, KIS, FASZERKEZETÛ PAVILONJÁT. 

Idegen lágyság
A kortárs magyar építészet finom lenyomata a holland városi tájon

Szöveg 
Matúz Melinda
Építész: 
Emiel Lamers 
(ELA) 
Fotó: 
Eric Hup



26

Lamers éveken keresztül élt Budapesten, 
majd’ tíz éve ír az A10 magazinnak a kor-
társ magyar építészetrõl, az utóbbi években 
pedig Bujnovszky Tamás építészeti fotográ-
fussal, egy a magyar építészetrõl szóló köny-
vön dolgozik, amely 21 ház a 21. század-
ban címmel jelenik meg idén nyár elején. 

A pavilon elsõ tervei a Magyarországon 
töltött idõszakban készültek, és ez érdekes 
módon, tagadhatatlanul tetten érhetõ a meg-
valósult épületen. A pavilon park felõli olda-
lán, e cikk megírása elõtt alig néhány héttel 
megnyitott étteremben ülve a tervezõ lelke-
sen mesél arról, hogy mekkora hatással volt 
rá a budapesti Barabás villa Basa Péter által 
tervezett átalakítása és bõvítése, amely sze-
rinte nem tudatos, de egyértelmû inspiráci- 
ós forrása volt a megvalósult épületnek.  
A magyar építész szem számára otthonos-
nak tûnõ arányok, anyaghasználat és szer-
kezeti megoldások ebben a környezet - 
ben egészen meglepõen hatnak. Az újjáé- 
pített köztér és a lakóházak funkcionalitása  
hangsúlyozza a szilvamag alaprajzú pavi-

lon finom részleteit és az épület holland 
építészettõl sokszor oly idegen lágyságát.

A pavilon tervezõjét meghívásos pályáza-
ton választották ki olyan nevek közül, mint 
az osztrák Delugan Meissl AA, a holland 
René van Zuuk és az Emma Architecten.  
A végleges döntést, rendhagyó módon, a ter- 
vezõi kompromisszumképességet vizsgáló 
kérdéssor alapján hozta meg a beruházó.  
A pavilon célja, hogy az új lakónegyed 
közösségteremtõ eleme legyen, továbbá, 
hogy ez városrész az eddiginél jóval na- 
gyobb figyelmet kapjon. Az egész beruhá-
zás, ezzel a pavilon megvalósítása is jóval 
hosszabbra nyúlt, mint ahogyan eredeti- 
leg tervezték, mely elhúzódás oka egy-
értelmûen a gazdasági helyzet változása 
volt. E körülménnyel párhuzamosan az épí-
tés – jóval nagyobb rugalmasságot igényelt 
a tervezõtõl. Az elsõ tervekben még fala-
mellával árnyékolt üvegtetõt, Lamers a ké- 
sõbbiekben fagerendás látszó-szerkezetû 
lezáróelemmé redukálta, és a részletesen 
megtervezett belsõépítészeti megoldások 

helyett a bérlõk maguk alakították ki a belsõ 
tereket. Az épület azonban, a kompromisszu-
mok ellenére tökéletesen megõrizte eredeti 
karakterét és a koncepció legerõsebb elemeit. 

Lamers a magyar építészettel kapcsolat-
ban éppen a holland pavilon létrejöttét is 
kísérõ kompromusszumképességet emelte ki. 
Tapasztalatai alapján idehaza az egyik leg-
nagyobb problémának a kivitelezés nehéz-
kességét, minõségét és színvonalát tartja.  
A magyar kortárs építészetet sokarcúnak, 
kísérletezõnek és flexibilisnek érzi. Különö-
sen a fiatalabb tervezõkrõl gondolja azt, 
hogy nyitottak, érdeklõdésük és munkáik 
sokkal szerteágazóbbak és izgalmasabbak 
bizonyos szempontból, mint például a szlo-
vén építészeké. Utóbbiakat – véli – jobban 
jellemez a kifinomult részletképzés, a magas 
színvonalú építési minõség, ugyanakkor mun- 
káikhoz egyfajta merevség is társul.

Az elõreláthatóan 2014 júniusában megje-
lenõ, 21 kortárs épületet bemutató könyvének 
elsõdleges célja, hogy a magyar építészet 
sokszínûségét és pozitív példáit tárja fel úgy 
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Az eredetileg tervezett falamellás árnyékolt üvegtetõ, fagerendás, látszó szerkezetû tetõvé egyszerûsödött 

A Barabás villa Basa Péter által tervezett átalakítása és bõvítése nem tudatos, de egyértelmû inspirációs forrás volt

a hazai mint a külföldi nagyközönség szá-
mára. A bemutatott épületek jó része elis-
mert, publikált munka, ugyanakkor sok közü-
lük még a szakmabeliek számára is rejthet 
meglepetéseket. A válogatást négy témakör-
re fûzi fel a könyv: családi házak, közösségi 
épületek, középületek és irodaépületek. 
Olyan nagyszerû projektek jelennek majd 
meg benne, mint például Bõdey Attila és  
Polgár Ágnes 2006-ban épült Máriaremetei 
családi háza, a Munkacsoport 2007-es Bala- 
tonakarattyai nyaralója vagy a Benedict & 
Helfer reklámstúdió óbudai irodája, amelyet 
az egykori Goldberger textilgyárban alakí-
tott ki számukra a Tervhivatal.



2

Képeláírás, képaláírás



Budapest nagy múzeumpályázatára hangolódva a kortárs múzeumépítés szerteágazó 

megnyilvánulásaival találkozhattunk az elmúlt éveken végigtekintve. az amszterdamtól 

120 km-re fekvõ zwollei museum de fundatie haBár léptékéBen messze nem közelíti meg  

a városligeti projektet mégis érdekes lehet, mert azt a szerencsés vonalat képviseli, amely-

Ben az építészeti eszközöket, a városi érdekeket és a kulturális szándékokat kiegyen-

súlyozottan sikerült ötvözni.

Az ArAny gAlAmb
Ködbe veszo kultúrspaceship

Szöveg 
Matúz Melinda
Építész: 
Bierman 
Henket 
architecten 
Fotó: 
Joep Jacobs

Fátyolos égben eltûnni látszó, ovális alakú,  
kétszeresen szimmetrikus bõvítmény

A XIX. században kialakított szellõs és dinamikus angolpark határán a múzeum sajátos városi karakterrel bír
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A klasszikus térsorok merevségét a bõvítmény lágy, 
áramló terei finoman ellenpontozzák 

a múzeum 2005-ben költözött be az 1938-
ban épült városi bíróság neoklasszicista, 
mûemléki épületébe. az épületet a figyelemre-
méltó gyûjteménynek és az izgalmas idõszaki 
kiállításoknak köszönhetõen hamar kinõtte. 
a város vezetõi, 2010-ben, elsõsorban  
a városon belüli, különleges helyzete okán, 
a költözés helyett az épület nem feltétlenül 
problémamentes bõvítése mellett döntöttek.

a két karakteresen eltérõ városrész hatá-
rán szabadon álló múzeumépület kötött, szim-
metrikus formájával, környezetétõl való elkü-
lönülésével meghatározó eleme a városi 
szövetnek. a középkori sûrû és statikus város-
központ és a városfalak elbontása után,  
a 19. században kialakított szellõs és dina-
mikus angolpark szomszédjában álló tömb 
sajátos városi karakterrel bír. ezt a karak-
tert erõsítendõ, a bõvítést tervezõ Bierman 
henket architectennek sikerült meggyõznie 
megbízóit arról, hogy az épületet nem hori-
zontális, hanem vertikális irányban kell bõ- 
víteni, megtartva ezzel jellegzetes téri kom-
pozícióját. így landolhatott, afféle szürreális 
kultúrspaceshipként az épület tetején, a fátyo-
los égben eltûnni látszó, ovális alakú, kétsze-
resen szimmetrikus bõvítmény. 

a leginkább rögbilabdára emlékeztetõ, 
kétszintes felépítmény erõs téri és for-
mai kontrasztot alkot az eredeti épület-
tel. együttesen kétségtelenül meghökkentõ 
városi jelenséget képeznek. az erõs for-
mai ellentét az épület belsõ tereiben is 
jellemzõ. az eredeti, hagyományos térso-
rok merevségét a bõvítmény lágy, áram-
ló terei finoman ellenpontozzák. a he- 
lyi mûemlékvédelem és a városlakók nagy 
lelkesedéssel fogadták a radikális építé-
szeti koncepciót, amely jól alátámaszta-
ni látszik a múzeumépülettel kapcsolatban  
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A helyi mûemlékvédelem és egyben a közösség is nagy lelkesedéssel fogadta a radikális építészeti koncepciót
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Vezetõ tervezõ:  
Hubert-Jan Henket (Bierman 
Henket architecten)
Munkatársak:  
Janneke Bierman,  Sjoekie de Bijll 
Nachenius, Yvonne Segers, Henk 
van Laarhoven (Bierman Henket 
architecten)
Tervezés:  
2010
Kivitelezés:  
2013

megrendezett szakmai és közösségi fórumok 
mottóját: mûemlékvédelem, fejlesztésen át. 

az új épületrész komplex egységet alkot  
a múzeum többi részével, ugyanakkor szin-
te valószerûtlenül lebeg a klasszikus tömb 
felett, melytõl szerkezetileg független. külsõ, 
plasztikus héját fehér és kék mázas kerá-
miaelemek borítják. ennek a kialakításnak 
köszönhetõ, hogy szinte minden napszakban 
a nézõ számára úgy tûnik, mintha az épület 
határai az ég és a föld között elmosódnának. 

mindazonáltal a múzeumbõvítés legna-
gyobb értéke abban áll, hogy léptéke és je- 
lentõsége tökéletesen passzol a városhoz, 
amely egy újabb fontos építészeti értékkel 
lett gazdagabb. nem beszélve arról, hogy  
a museum de fundatie által  ez a városrész sok- 
kal hangsúlyosabbá, „exponálttá” vált, és ter- 
mészetesen betölti azt az átfogó társadalmi 
és urbanisztikai szerepet, amely minden kul-
turális intézménynek feladata. ugyanakkor 
erõsíti és nem megbontja a finom struktúrá-
jú városi szövetet. 

A városi érdekeket és a kulturális szándékokat kiegyensúlyozott összhangban sikerült ötvözni
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A KÉTSZINTES NAPPALIBAN MEDITERRÁN SÜRGÉS-FORGÁS: ÉLETKOR SZERINT FACEBOOKOZÓ, VAGY 

ELEKTROMOS LÉGYCSAPÓVAL EGYMÁST KERGETÕ GYEREKEK, KÖNYVEK, MUZSIKA, SÜTEMÉNYILLAT. 

AZ ARX-PORTUGAL ÉPÍTÉSZIRODA TÁRSTULAJDONOSA, JOSÉ MATEUS ÉS AZ ÖTTAGÚ CSALÁD ÚJ 

OTTHONUKBA HÍVTAK MEG BENNÜNKET.

Szöveg: 
Cser Brigitta,
Németh 
Balázs
Építész: 
José Mateus,
Nuno 
Mateus (ARX 
Portugal)
Fotó: 
Fernando 
Guerra 
(FG&SG)

KaKuKKtojás betonból
Metafizikus doboz-ház lisszabonban

Tetõterasz

Lisszabon hét dombra épült, az egyik közü-
lük az Estrela. Itt kanyarog a 28-as villamos 
és olyan hírességek lakhelye volt ez a kör-
nyék, mint Fernando Pessoa vagy a fado-
énekes Amália Rodrigues. José Mateusék 
ennek a városrésznek egy keskeny utcájá-
ban vettek meg egy pont olyan, háromtrak-
tusos, XIX. század végi házat, mint az összes 
többi a környéken. Az épület felújításának, 
vagy legalább vázszerkezeti felhasználásá-
nak az ötletét hamar el kellett vetni a ház 
állapota miatt. Ami a bontás után maradt: 
egy 6x15 m-es, az utcaszint felé emelkedõ 
telek, két szomszéd épület, egy tekintélyes 
hársfa, az udvar vegyesfalazata, és pano-
ráma a lisszaboni fellegvárra, a folyóra és  
a túlparti Arrábida-hegységre. 

Ezt a keretet tölti ki az ötszintes ház, ami 
hosszú elõkészülettel és elemzéssel töltött ter-
vezési szakasz eredménye. Referenciaként 
többször elhangzott a Le Corbusier-féle 
Maison Dom-ino típusterv, Paulo Mendes da 
Rocha São Paulo-i saját háza és − megkerül-

hetetlenül − a lisszaboni városképet uraló 
XVIII-XIX. századi polgári építészet. 

Az alapötlet az volt, hogy legyen egy 
hasáb − a lakóterek − amiben van egy másik 
hasáb − a lépcsõ és a kiszolgálóblokkok.
Továbbá, hogy a legegyszerûbb anyagokból 
− beton, kõ, fa, üveg − épüljön a ház. Itt min-
den az, aminek látszik: nincsenek burkolatok, 
az épület szerkezete maga a végleges felület. 
Ez alól kivétel a portugál építészeti szleng-
ben publikus homlokzatnak nevezett utcai 
front, ami a Lisszabonra annyira jellemzõ 
fehér liozi tömöttmészkõ borítást kapta. 

Arra a kérdésemre, hogy könnyen ment-e 
az engedélyeztetés, a válasz az volt, hogy 
a terv elsõre átment, mert ha alaposabban 
megnézem, ez egy klasszikus homlokzat. 
Valóban, a horizontális kõsávok mindig jelen 
vannak a lisszaboni házakon, itt az egyik 
szomszédos épület ereszvonalával és a má- 
sik erkélylemezeivel esnek egybe. A függõ-
leges elemek a Pombal márkiról elnevezett 
építészeti stílusú épületek rizalitjainak, ajtó-
kereteinek feleltethetõk meg. A nyílászárók 
nem látszanak, el vannak rejtve a kõ mögé,  
csak a kõ látszik, illetve nyílásnál annak hiánya. 



A bélletes felületek játéka, az ablak az ablak-
ban szintén egy visszatérõ lisszaboni téma, 
ilyen a baixai kora barokk Madalena-templom, 
vagy a Palácio de Santost elfoglaló Francia 
Nagykövetség homlokzata, ahol a felületek 
csekély mélységû besüllyesztése érdekes, 
napszakonként változó árnyékokat produkál. 

A lakóhelyiségek fala és mennyezete 
nyersbeton-felület. 12 cm deszkaszélességû 
zsalupanellel készültek, az erkélykorlátok 
kiosztása ugyanez a 12 cm. A vízszintes csí-
kok mindig kifelé, az ablakok, teraszok felé 
mutatnak, megnyújtva a tereket és eltúlozva 
a perspektívát. A kertre nézõ homlokzatnál 
a cél a teljes fényáteresztés volt, a belsõ 
terek szürke betonfelületének a beengedett 
fény világosabb tónust ad. 

A lépcsõblokk osztja ketté, elülsõ és hátsó 
helyiségekre a szinteket, és itt vannak a vizes 
helyiségek és a beépített szekrények is. Min-
den lakóhelyiségnek két ajtaja van, hogy 
zsákutca-érzés nélkül szabadon lehessen köz-

lekedni a térben. Ez megint egy klasszikus 
motívum: a szobák egybenyitása és a körbe-
járható belsõ tér az újkori Lisszabon lakóépü-
leteinek jellegzetessége. Az ajtók is követik 
azt az elvet, hogy a szerkezet a végleges 
felület legyen: tulajdonképpen tömör falapok, 
csak úgy alakult, hogy van rajtuk kilincs.  
A lépcsõkorlátot a háziak kenték le közös 
családi program keretében rozsdaátalakító-
val: szép rücskös, fekete lett. 

A duplaszintes szociális tér − nappali, kony-
ha, étkezõ − alsó szintjérõl nyílik a kijárat  
a kertbe. A lebontott épület kõ áthidalói és 
ablakkeretei − hasonlóan az ARX-Portugal 
malveirai házához, ahol a félretett kõke-
retekbõl készült a kerti medence fala − itt is 
beleolvadtak az új házba: a kert lett az épü-
let régészeti traktusa, itt van minden, ami  
a régi ház memóriáját jelenti. A kõgerendákat 
újrahasznosították a terasz burkolatához, meg-
maradt, de újakkal egészült ki a növényzet,  
a tûzfalakat a terméskõig visszabontották.

Déli klíma ide vagy oda, Lisszabonban 
kellemetlenek a telek. Elvileg lehetne köz-
ponti fûtés, a kazán és a kiállások kiépül- 
tek, de a fûtõtestek nincsenek felszerelve.  
A tervezõk energetikai szempontból alapo-
san végiggondolták a házat, és a fûtést José 
Mateus szerint úgyis csak kényelembõl kap-
csolgatja föl- le az ember. Kiderül majd, 
hogy szükség van-e rá, ugyanúgy, ahogy  
a liftnek is megvan a helye, majd ha egy-
szer már nem esik jól a lépcsõzés. A napkol-
lektorok a tetõre kerültek, ezek a melegvíz 
nagy részét biztosítják. 

A legfelsõ szint könyvtárszoba és tetõkert. 
Itt egy citromfa nõ, a tövében nemsokára 
érnek a szamócák. A tetõrészek és a szag-
gatott homlokzati oromfal Jorge Oteiza 
baszk szobrász metafizikus dobozaira  
emlékeztet: kocka, amibõl nagy darabok 
hiányoznak, de mégis felismerhetõ, hogy 
egyszer kocka volt. A lapostetõn cserép- 
törmeléket szórtak szét, hogy föntrõl ez  
a ház is pont olyan színûnek látsszon, mint  
a többi cserepes magastetõ. 

Hogy mit mondanak a szomszédok? Ál- 
mélkodnak, a fiatalabbaknak tetszik, az 
idõsebbeknek annyira nem. És állandóan látni 
turistákat, építész- és diákcsoportokat a ház 
elõtt fényképezõgéppel. José Mateus erre 
mondja azt, hogy „most mi is megtapasztal-
juk, amit a megbízóinknak kell átélniük”.

Tervezõ:  
José Mateus, Nuno Mateus (ARX 
Portugal)
Munkatársak:  
Isabel Gorjão Henriques, 
Miguel Torres, Joana Pedro, 
Sofia Raposo, Rodrigo Gorjão 
Henriques, Paulo Rocha
Tervezés: 
2010-2011
Kivitelezés:  
2012-2013
Átadás:   
2013. július
Bruttó összterület:  
436 m2 (beépített bruttó alapterü-
let: 91 m2)

Lépcsõkar a földszinti nappali felõlKijárat a tetõteraszra, az ajtók közötti pad a vizesblokk 
felülvilágítója

Lépcsõ és kiszolgálóblokk
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KigurítottáK a betonra a vörös 

szõnyeget, pingvinruhás hadsereg 

Kaviárral és pezsgõvel Köszöntöt-

te az érKezõKet. biztonsági õröKet 

megszégyenítõ szigorral ellenõ-

rizte az érKezõK névsorát a megbí-

zott német sajtóosztály, a megnyi-

tóra magyarország Képviselõjét 

fanyar mosollyal engedtéK be, na-

hát ungarn. jogos a felhajtás, né-

hány másodpercen belül 250 mé- 

ter magasan bécs polgármestere,  

a stephansdom papja, dominique 

perrault, buzz aldrin a másodiK em-

ber a holdon, és szeptember 11 Kap-

csán az év emberévé választott 

giuliani várta az érKezõKet. az este 

során az asztronauta elmondta, 

hogy mi Köze az építészetneK  

a holdbázishoz. átadtáK ausztria 

legmagasabb épületét. alább az 

octogon helyszíni beszámolója. 

250 méteren  

250 kilométerre  

Budapesttol átadták  

a DC Tower 1 épületét

A 290 000 tonna súlyú, 20 000 tonna acélból és 110 000 köbméter betonból készült magasház építése 2010-ben kezdõdött

HolDállomás,  
KaTeDrális és 

PerraulT



Az átgondolt terv nélkül beépült Donau-City negyed karakteres épületeinek eddig az Y-alaprajzú United Nations 
tornyok számítottak, amelyek több mint 100 méterrel alacsonyabbak a Perrault-féle felhõkarcolónál

10 éves elõkészítés után, 2014. február 26-án 
átadták a donau city (dc) tower 1 épü- 
letét, ausztria legmagasabb házát. 250 
méterig nyújtózva, 60 emeleten várja a láto-
gatókat a színes üveggel burkolt felhõkarcoló. 
a félnapos ünnepségen elhangzott, hogy mit 
gondol new york ex-polgármestere a magas 
házakról, miben látja perrault az újdonságot, 
hogy érezte magát 1969-ben buzz aldrin és 
mire büszke a bécsi polgármester. a szipor-
kázó programot a stephansdom papjának 
meghatott avató szavai zárták, rövid bibliai 
idézettel, valamint egy rezesbanda, akik 
osztrák sramlival szórakoztatták a skybarban 
lazacozó nemzetközi társaságot. nem vitás, 

ez egy politikai értelemben is lényeges beru-
házás és közben 250 méterrel közelebb 
kerültünk a jóistenhez.

az 1960-as években bécs vezetése kivá-
lasztotta az Új-duna keleti partján fekvõ 
„brett’l dorf” (deszka falu) névre keresztelt, 
leginkább szemétlerakóként használt terüle-
tet egy új, modern városrész helyszínéül. 
számos alkalommal árvíz tette élhetetlen- 
né korábban ezt a szakaszt, miként más 
duna menti területet bécsben. a problémát 
az 1870-es években kezelték elõször, ami-
kor az alte donau-t holtággá alakították, 
bár árvízzel késõbb is küzdött a város, csu-
pán 1988-ra sikerült stabilizálni a helyzetet,  

A belsõ tereket Perrault egyik legrégebbi kollégájával, Gaëlle Lauriot-Prévost-val tervezte közösen, aki 1989 óta a stúdió munkatársa és egyben art directora

Szöveg 
Szépvölgyi 
Viktória
Építész: 
Dominique 
Perrault
Fotó: 
Michael Nagl, 
Walter  
Sieberer
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Egyedi árnyékolórendszer került az épület köré (a tálcák szárai egyben kandelláberek), és Perrault elmondása szerint részben azt a célt 
szolgálják, hogy emberi léptékûvé tegyék a megérkezést, kompenzálva a ház monumentalitását

250 méter magasan étterem és bár, a vendéglátóegység üvegfalakkal határolt felsõ, lezáró szintje teraszként szolgál.  
A  nyitott folyosó, a látszó, attraktív fémszerkezet elkápráztatja a vendégeket. Minderre még Giuliani is elégedetten bólogatott

többek között az Új-duna ág kialakításá- 
val. ennek mentén található az említett terü- 
let, amelyre 1972-ben született tervpályázat.  
az osztrák építész, johann staber nyerte el  
a lehetõséget, hogy megvalósítsa az ensz 
épületeit (azonos a vienna international 
centre elnevezéssel), y-alakú házak formájá-
ban. 1979-re készültek el a beruházás 48 és 
120 méter magas tömbjei (néhány helyen 
127 méter szerepel), összesen 180 000 
négyzetméteren, bennük 4 500 darab iro-
dával. ezekhez kapcsolódóan született, 
ugyancsak staber munkájaként 1983 és 
1987 között az austria center vienna konfe-
rencia központ. 

az 1990-es évek közepétõl donau city-
ként megnevezett terület újabb érkezõket 
fogadott: 1998-ban Wilhelm holzbauer 113 
m é t e r  m a g a s  a n d r o m e d a - to w e r 
magasházát, 1999-ben hans hollein négy 
emeletes volksschule donaucity iskolaépület-
é t,  majd 2000 -ben heinz tezar em - 
blematikus, de léptékében annál érthe -
tetlenebb, apró, fekete, lyuggatott hom- 
lokzatú donau city templomát. 2000-ben  
a mára sztárépítészekké avanzsált delugan-
meissl duó 110 méter magas, semmitmondó 
mischek tower lakótornya épült meg, 2001-
ben pedig heinz neumann óriásra nõtt, 
panelházpárra emlékeztetõ, 100 méteres  

ares tower, valamint thomas feiger 140 mé- 
teres (internationales zentrum donaustadt)  
irodaházait avatták fel. a sor 2002-ben ki- 
bõvült harry seidler búbos banka fejes, 150 
méter magas hochhaus neue donau torony-
házával és Wohnpark neue donau 550 laká-
sos, 8 emeletes „kaszárnyákból” álló lakópark-
jával. 2003-ban ernst hoffmann 50 méteres 
high-tech strabag-tower irodaháza, 2004-ben 
hans hollein és heinz neumann 89 méteres, 
a környezõ blokkok közül tektonikus játékával 
kimagasló saturn tower irodája, végül 2005-
ben Wilhelm holzbauer és sepp frank 75 
méteres, pengefalas tech gate vienna iroda-
ház-laboratórium épülete született meg.
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Az 53. emelettõl az 57. emeletig sorakoznak a duplex loft-lakások, amelyek lobbija 
szigorú, fekete, elegáns burkolatot kapott

Spirálisan szélesedõ lépcsõház vezet a hotel földszinti 
elõterébõl az emeleti konferenciateremhez

az így „komplet tírozot t”, belvárostól 
elszigetelt, de több tízezer embernek mun-
kahelyet adó zárvánnyal kapcsolatos vá- 
rosvezetõi zavar mindvégig érezhetõ volt 
az elmúlt 30 évben. felismerve az óriási 
ingat lanállományban rejlõ potenciált, 
ausztria és budapest közösen beadta je- 
lentkezését az 1995-ös expo közös meg-
rendezésére, amelynek központi helyszíné-
ül szolgált volna az új negyed. 1992-ben, 
az elutasítást követõen a Wed ag ingat-
lanfejlesztõ felkérte Krischanitz és neu-
mann építészeket egy új beépítési terv 
készítésére. és it t kezdõdik valójában  
a történet perrault szempontjából, illetve 
állt meg további intézkedésig 20 évre, 
miközben gombamód nõttek ki a földbõl  
a fent említett tömbök. 

2002-ben pályázatot hirdettek a 17,4 
hektáros vienna dc donau-city, mint auszt-
ria legnagyobb ingatlanfejlesztésének 
ígérkezõ beruházás teljes telkének – de leg-
inkább a beépítetlen 1/3-nyi terület – hasz-
nosítására. ennek gyõzteseként került ki  
dominique perrault toronyterve a verseny-
bõl, valamint a környezõ sétányra benyúj-
tott javaslata és a vízparttal összekötte - 
tést biztosító terasz-ötlete. az egyezteté- 
sek a „válságig” elhúzódtak, ami lelassította 
a beruházást, így az építkezés csak 2010-
ben indult meg, a pályázatiakhoz képest 
jeletõs módosítá-sokkal készültek el a lát-
ványtervek. a legkomolyabb eltérés – a te- 
rasz kialakításának „takaréklángon” való 
megvalósítása mellett – az egyik épület tel-
jes elhagyása volt. perrault lényegében  
kettétépett egy monolittömböt, a két blok-
kot egymással szemközt helyzte el, csupán  
a jobb oldali olyan messze került, hogy 

azóta se találja senki. az ingatlanfejlesztõ 
bevallása szerint 2 év múlva visszatérnek 
rá, hogy megtalálták-e. de nézzük, hogy  
a prominens vendégek milyen véleményt 
fûztek az átadóhoz!

rudy giuliani, a brit királynõ által lovag- 
gá ütött, 1993-ban, majd 1997-ben megvá-
lasztott new york-i polgármester mege-
rõsítette, hogy new yorkot a felhõkarcolók 
definiálják és gyermekkorától szereti a ma- 
gas épületeket, közelükben nõtt fel. arról, 
hogyan fér össze a régi és az új, a követke-
zõt mondta: „elképzelhetetlennek tartom,  
hogy bécs belvárosában emelkedjenek fel-
hõkarcolók, hiszen túl sok itt az érték. new 
york esetében máshogy alakult ez a fej-
lõdés. nálunk a régi épületeket elrejtik  
a magasházak. new yorkban található  
a legtöbb felhõkarcoló a világon, 50 olyan 
ház áll, ami 200 méternél magasabb. hong-
kong a második a listán 43 felhõkarcolóval. 
chicago a harmadik 19-cel. és 10 olyan épü-
letünk van, a nemrég átadot t freedom 
towerrel (a World trade centert helyettesítõ 
torony) együtt, ami 250 méternél magasabb. 
ezeket az ikonokat messzirõl látod, meghatá-
rozzák a város arculatát, sziluettjét. egy 
város kontúrja mûalkotás! fontos abba is 
belegondolni, hogy new york vagy chicago 
építészete nem tervezetten alakult így. senki 
nem határozta meg 100 évre elõre, hogy 
melyik helyszínre melyik felhõkarcoló kerül-
jön, és az milyen magas legyen. ez a kom-
pozíciós elv inkább egy festményre jellemzõ. 
olyan emberek hozták létre ezeket az épüle-
teket, akik versenyre keltek egymással.”

bécsre visszatérve a következõ tanáccsal 
zárta gondolatait: „a leginkább helytálló 
és izgalmas megoldás az, ha egy új bécset 

fejlesztenek, a belvároson kívül, mert így 
mindenbõl a legtöbbet lehet kihozni. persze 
mi is szembesültünk azzal a problémával 
new yorkban, hogy a régi házak egy része 
használhatatlan azokra a funkciókra, amit 
a jelen megkövetel tõlük. Új házakat kellett 
építenünk, amelyek megfelelnek a modern 
kommunikációs és irodai igényeknek. és ez 
a ráeszmélés elindítot t egy folyamatot, 
olyan trendi házak születnek, mint amiben 
most itt vagyunk, ez pedig oda vezet, hogy 
megszületik egy kreatív, új városrész, amit 
nagyon jónak tartok. a felhõkarcolók a mo- 
dern katedrálisok! a középkorban mindenki 
katedrálisokat épített, hogy közelebb kerül-
jenek istenhez. a felhõkarcolók ugyanezt  
a célt töltik be. Különösen a szeptember 11-i 
események idején gyakran hangoztattam, 
hogy segítsek a városom lakóinak felülemel-
kedni a nehézségeken: »ha felfelé nézel,  
a jövõbe tekintesz! ha felnézel, akkor a lel-
ked is felmagasztosul!« ha nem tévedek, 
bécs populációja közel 2 milliós, ehhez 
tartozik még az agglomeráció, ami ennél 
is nagyobb szám lehet. feltétlenül szüksé-
gesek a nagy házak ahhoz, hogy alkal -
mazkodj egy ilyen méretû populációhoz, 
hiszen ezzel rengeteg új munkahelyet 
teremtesz – gondoljunk például azokra, 
akiket arra alkalmaztak, hogy ezt a házat 
felépítsék. aztán vegyük azokat, akik 
mûködtetik, illetve a gazdaság minden 
szintjét, szereplõjét. egy nagyvárosban 
minél többel rendelkezel, annál aktívabb  
a gazdaságod! ezeknek a házaknak az  
a jelentõsége, hogy hozzájárulnak egy 
város definiálásához és arculatához. 
nagyon tetszik, hogy bécs egy új várossá 
kezd válni, az Új béccsé!” 
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Az elsõ 15 szint funkcionál hotelként, a spanyol tulajdonú Melia kizárólag high-class szolgáltatást kínál vendégei-
nek, akik nyitható üvegfelületekkel határolt szobájukban az ágyból élvezhetik a korlátlan panorámát

buzz aldrin, asztronauta, neil armstrong 
társa az elsõ holdraszálláskor, váratlan és 
különös vendég volt a megnyitón. a fel -
hõkarcolók és az ûrutazás különbségérõl  
a következõket mesélte: „a magasság meg-
élése azon múlik, hogy miben ülsz és 
hogyan jutottál az adott helyre. az ûrrel 
kapcsolatban buckminster fuller tõl azt 
tanultam meg, hogy kimegyünk és visszajö-
vünk, ami alapvetõen más, mintha fel- és le 
mennénk, hiszen a mozgás iránya azon 
múlik, hogy légkörön belül vagy-e. ha egy 
ilyen házban ülünk, az olyan, mintha egy 
hegyet másznánk meg. Körbetekinthetünk 
innen, mint a csúcsról.”

megosztotta azt a mûhelytitkot is a je- 
lenlévõkkel, hogy az ûrkutatásban az építé-
szet teljesen más tartalommal bír: „az ûr- 
kutatásban azt a kifejezést használjuk, hogy 
építészet (architectural), de ez alatt nem 
házakat értünk, hanem azokra a komponen-
sekre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
elszállítsunk valakit valahová. megterveztem 
egy nemzetközi holdállomás irányító köz-

pontot, ami az információ eljutását szolgálja 
a hold távolabbi pontjairól ide a földre, 
különösen, ha holdjáró robotok vannak kint. 
6 különbözõ országnak segítettem, hogy 
kijussanak – ebben az építészeti értelemben 
– aminek része, hogy az új elemek megfelelõ 
helyen és módon landoljanak, csatlakozza-
n a k  e h h e z  a  h o l d á l l o m á s h o z ,  
a modulok közöt ti információáramlás 
mûködjön, a számítógépes kapcsolat létrejöj-
jön és energiahálózatba kapcsolódjanak.”

arról, hogy milyen jövõt jósol az ûrku-
tatásnak, és hogyan élte meg 1969. július-
augusztusát természetesen minden jelenlévõ 
hallani akart: „az idõ elõrehaladtával egyre 
kijjebb akarunk jutni. az a meggyõzõdésem 
– ha ez késõbb történik is meg, nem az én 
életemben –, hogy képesek leszünk a fény-
sebességhez közeli sebességen utazni,  
a marson kolóniákat telepíteni és csillagról 
csillagra kirándulni. becsléseim szerint 2040 
körül léphet ember a marsra. ’69 olyan volt, 
mint egy hosszú utazás. megérkeztem hous-
tonba, felvett egy kormányzati jet, elrepül-
tünk floridába, aztán bérelnem kellett egy 

kocsit, amivel a kilövõállomás körzetébe haj-
tottam. ott kormányzati teherautó várt, az 
vitt el a rakétához. felmentem a tetejére, 
kilõttek, megérkeztünk a holdra, és a kilövés 
után 8 nappal már az óceánban lebegtünk. 
egy helikopter jött értünk, karanténba helyez-
tek, majd átszállítot tak hawaiira, pearl 
harborban felraktak bennünket egy katonai 
szállítógépre és augusztus közepéig hosszas 
vizsgálatoknak vetettek alá, csak azután sza-
badulhattunk. mindezért 33,34 usd össze-
get kaptam, ami az autóbérlésre volt 
elegendõ. persze volt kormányzati kaja, plá-
ne az ûrben, egy szavunk nem lehetett (teszi 
hozzá nevetve). amikor kiengedtek, 45 
napon át folytattuk az utazást a világban, 
királyokkal és királynõkkel találkoztunk, adott 
a kormány egy listát, ami a kötelezõ helyszí-
neket és idõpontokat tartalmazta. a holdról 
visszanézve a földre – bár ezt már az idõ-
járásjelzõ mûholdas felvételekbõl önök is 
sejthetik –, sok kéket láttam, barnákat és zöl-
deket, a földrészeket is nagyjából. a sarkkö-
röknél igen felhõs volt. az omega óráinkról 
tudtuk, hogy mennyi az idõ houstonban, de 
a föld napsütötte és árnyékos oldala is látható 
a holdról. az ûrturizmus ma már létezik, kime-
het bárki megnézni, de én inkább arra készü-
lök, hogy 2014 novemberében egy expedíció 
keretében elmenjek a déli-sarkra.” – tette hoz-
zá a 84 éves ûrhajós, aki tiniket megszégyenítõ 
frissességgel vett részt a programon. 

az ingatlanfejlesztõ Wep ge vezetõje, 
thomas jakoubek elmondta, hogy a 300 mil-
lió eurós beruházás több okból is egyedülál-
ló ausztriában, nem csak az épület magas-
sága, de ökológiai lábnyoma szempontjából 
is. a legzöldebbek közé tartozik, leed-
minõsítéssel tüntették ki, a frankfurti new 
deutsche bank torony 55%-ához viszonyítva 
76%-os energiahatékonyság jellemzi. egyéb 
technológiai megoldások mellett a házban 
található 30 lift – ami 6 métert tesz meg 
másodpercenként –, amelyek a használat 
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Tervezõ:  
Dominique Perrault
Munkatársak:  
Hoffmann & Janz Architectes
Bruttó összterület (az I-es toronyra vetítve):  
90 400 m2

során keletkezett energiát visszaforgatják.
michael haupl, bécs polgármestere a duna 

menti területek fejlesztésében kulcs jelen-
tõségûnek nevezte a beruházást, továbbá 
kiemelte, hogy a mellet t, hogy büszkék  
a történelmi városrészre, szándékukban áll 
bécs peremkörzetének fejlesztése és mo- 
dernizálása. ennek kiemelkedõ példája  
a donau city területe, ami további beruhá-
zások elõtt áll, és kifejezte abbéli reményét, 
hogy 15 éven belül ennél magasabb ház is 
állni fog bécsben.

Komoly urbanisztikai kérdéseket vet fel  
a donau city területe és az új perrault-to-
rony szerepe mindebben. egyfelõl, a java-
részt irodákkal benépesített terület – hiába  
a két lakófunkciójú épületegyüttes és egy 
általános iskola – inkább szellemváros estén-
ként, hiszen a számok nincsenek egyensúly-
ban egymással. Küszöbön áll az a01 iroda 
dc 1 toronnyal átellenben felépítendõ, 150 
méter magas, penthouse lakásokat ígérõ tor-
nya, és igaz, a komfortos u1 metróval csak öt 
megállóra van a belváros, mégsem látszik 
megvalósíthatónak perrault álma a városon 
belüli mobilitás felszámolásáról, hiszen az itt 
álló tömbök egyazon funkcióra épültek, ami 
leginkább az irodai használatot támogatja. 
és ha mégis sikerül, vajon milyen következmé-
nye lesz, ha az európai városok egymástól 
elszigetelt területekre esnek szét? a fejlesztési 
terep meglévõ elemeit szemlélve, donau city 
inkább egy ázsiai túlnépesedett város káoszát 
mutatja, mintsem a logika mentén épülõ, jól 
tervezett osztrák modellt. persze, ebben is 
vannak megbicsaklott esetek, mint a st. pölteni 
kormányzati negyed vagy hans hollein poszt-
modern kézjegyei, akár a stephansdommal 
szemközt. Kevés ahhoz a rendelkezésre álló 
oldalak száma, hogy ennek minden szintje 
felett pálcát lehessen törni, de ha másban 
nem is, abban mindenképp igazat kell adjak 
perrault-nak, hogy a dc 1 torony magányos 
farkasa lett e zavaros területnek. ahhoz hogy 
ne arrogáns ikon legyen, meg kell teremtenie 
saját riválisait – miként giuliani szerint ez 
new yorkban is történt. 

Az épület beosztása: 
-4 szint parkoló és pince, a földszinten a sétányról külön bejárat a lakó- és irodacélú 
helyiségekhez, valamint szintén külön bejárat a hotelhez és boltokhoz, a duna olda-
láról pedig a taxival érkezõknek szintén egy. az elsõ két emeleten lobbi és konfe-
renciaterem található, a második emelettõl wellness helységek. a spanyol tulajdonú 
melia hotel az elsõ 15 szintet foglalja el a házból, ezt követi két emeletnyi gépészet. 
a 41. emeletig sorakoznak az irodahelységek, melyeket újabb két szinten ismételten 
gépészet követ. az 52. emeletig megint irodahelységek egymás utáni sora, majd 
négy szint duplex loft-lakás és végül az 57. és 58. emeleteken a skybar.

Perrault saját gyárában létrehozott fém-hálós mintája árnyékolja a tereket
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dominique perrault révbe ért. nem most. már az 1980-

as éveKben. Kicsit morcos az osztráK válságra, de 

2014 februárjában mégiscsaK átadtáK eddigi legma-

gasabb házát bécsben. de ami ennél is több, ez évtize-

deK óta a legKomolyabb változás bécs sziluettjében.

VerTiKális VárosT!
Dominique Perrault építésszel a DC Tower 1  

megnyitóján szépvölgyi Viktória beszélgetett 

a ’80-as években született az elsõ perrault-féle magasház-együttes 
terve, ami a párizsi könyvtár 80 méteres tornyaira készült. mi az, amit 
ma máshogy csinál, mint az elsõ ilyen jellegû feladatnál? mit tanult 
meg errõl a mûfajról az eltelt 30 év alatt?
A könyvtárat nem tekintem felhõkarcolónak, alacsonyabb annál. Ami meg- 
változott, az egyrészt maga a program, másrészt a technológiai feltételek. 
Változatlan ugyanakkor, hogy ezt urbanisztikai feladatnak tekintem – 
hiszen hatással van a közterekre és általában a térpercepcióra –, valamint 
az sem változott, hogy figyelmet szentelek a „szoborszerû” szerepet be-- 
töltõ új tömeg minõségére. A könyvtárra visszatérve, ott a négy torony 
négy sarkot jelöl ki, teret alkotnak. Zürichben, Luxembourgban és Milánó-
ban hasonló volt a koncepció, több tornyot építettünk egymás mellé. Itt 
Bécsben, ha megszületik a másik torony is, akkor a két ház között, ahogy 
a többi esetben, létrejön az a specifikus tér, amirõl beszélek. 

említette, hogy a program alapvetõen megváltozott az elmúlt 30 évben. 
Ha maga a jelenség nem is új, hogy vegyes funkcióval hozunk létre 
épületeket, ennek elterjedése mindenképp újnak nevezhetõ. Az a ta- 
pasztalatom, hogy az európai városlakók már nem fogadják szívesen,  
ha egyetlen funkcióra épül egy új ház. Szükségszerû, hogy vertikális 
városokat hozzunk létre! 

itt bécsben ez hogyan valósul meg?
A program nagyon érdekes: hotel, irodaház, apartman ház, étterem, 
konferenciatér, wellness-központ egyben. 4000 embert szolgálunk ki, 
akik különbözõ céllal tartózkodnak itt. Bécs metropolisszá válásában ez 
az épület kardinális jelentõségû! És nem csak a léptéke miatt, hanem 
azért is, mert ezek a vegyes funkciójú házak teljesen megváltoztatják  
a városon belüli mobilizációt, a munka- és élettérhez való viszonyulást. 
Egyazon épületben minden elérhetõ az otthontól a munkahelyig.  
A túlhajszolt mobilitás egyre kevésbé megfelelõ válasz. Szerintem egy  
jó metropoliszban nincs mobilitás.

hogy viszonyul az épület bécshez és annak történelmi belvárosához?
Alapvetõen fontos volt, hogy megfelelõ kapcsolatot alakítsunk ki a régi vá- 
rosrészek és a ma átadásra kerülõ új, vertikális város között. Ugyanakkor, 
azt is lényeges átgondolni, hogy nem mindenki lakik a történelmi belváros-
ban. És ez egy urbanisztikai és építészeti stratégiaként csapódik le, ami 
teljesen újfajta területek létrehozását eredményezi. A belvároson kívül élõ 
populációnak szüksége van egy új identitásra! Igaz, a helyszín nem mutatja 
még a végleges arcát, de ez az elsõ lépés a felé, hogy egy új horizontot 
kapjon Bécs és kialakuljon az új metropolisz! Nagyon optimista tett! 

megjósolható, hogy ha ez a torony beváltja a hozzá fûzött reménye-
ket – márpedig erre jó esély mutatkozik –, akkor még többen várnak 
majd a perrault irodától felhõkarcoló terveket. 

Így legyen! Én abban az esetben mondok nemet, ha az ügyfél nem korrekt, 
vagy ha képtelen elkötelezõdni a projekt iránt. Viszont, ha ezek rendben 
vannak, akkor minden helyszínen és minden típusú feladaton örömmel dol- 
gozom. Úgy érzem magam ettõl, mint egy jazz zongorista, aki improvizál. 

mit gondol, a válságnak vége? it t ülünk, 250 méter magasan,  
a távolban megannyi építkezés folyik, nemrég adták át zaha hadid 
egyetemi épületét, amely egy többlépcsõs beruházás aprócska ele-
me, a központi pályaudvar is lassan finisbe ér. nem úgy fest, mintha 
ez az ország szûkölködne. 
Ausztriában valóban nem érezhetõ igazán a válság, dübörögnek az 
építkezések, ami jó hír az osztrákoknak, de közben azt se felejtsük el, 
hogy ez a beruházás 10 évvel ezelõtt kezdõdött és nem 2 éve… 
Türelmesnek kell lennünk. 

visszatérve a dc toronyra, a homlokzat a duna hullámaira reflektál? 
A homlokzat kialakításánál arra gondoltam, hogy specifikus kapcsola-
tot alakítsak ki két épület között, hiszen ez a ház a beruházás elsõ 
eleme. Egyetlen magányos tornyot építeni nem elég. Társaságra van 
szüksége! Csak így jöhet létre kommunikáció a különbözõ épületek 
között. Úgy képzeltük el ezt a projektet, mint a Donau City városrész 
kapuját, egy monolitot, amit gondolatban kettévágtunk. Ahogy 
mondtam, ma az elsõ ház átadása zajlik. Visszatérve a kérdésre, igen, 
az ötlet onnan jött, hogy egy „folyékony” homlokzatot hozzunk létre  
a Dunára reflektálva. Lényeges továbbá, hogy folyamatosan változik  
a ház, egyrészt a szín miatt (a homlokzat két különbözõ színû üvegbõl 
készült), másrészt a nap járásának megfelelõen. Az esztétika nem csak 
design, inkább emocionális tényezõ. És ebben is rejlik az építész 
felelõssége, hogy képes legyen érzelmeket elõidézni! 

ha már az érzelmeknél tartunk, az itt dolgozókat, saját bevallásuk 
szerint, nagyon zavarja az üvegfelületek mintája, amikor az ablakhoz 
tolják az íróasztalukat. 
Ez az én mintám. Egy háló. 20 évvel ezelõtt fejlesztettem egy fém 
anyagokat elõállító gyárat, és azóta is nagyon szeretem a hálót. Miért? 
Mert a háló szeparációra is alkalmas! Ha tervezõként létrehozol egy 
falat, akkor építésznek gondolod magad, mert abból a térbõl, ami 
addig egy volt, kettõt csinálsz. Mi ezzel a szövetszerû mintával szepará-
lunk, annélkül, hogy átláthatatlan falakat építenénk. Érdekes kapcsolatot 
eredményez az épületen kívüli és belüli világ között, valamint izgalmas 
árnyékokat hoz létre a terekben. Tulajdonképpen ez egy szûrõ, ami 
nekem tetszik. Nem dekoráció, nem függöny, hanem egy építészeti 
anyag. Védelmet nyújt, ugyanakkor divattervezõi attitûdöt is feltételez.

fotó: ©Domus-China
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CSALÁDI HÁZAT LÁTTAM CSOBÁNKÁN STOP MINÕSÉGI MUNKA STOP TEHETSÉGESEK EZEK A FIÚK 

STOP BLOKK STÚDIÓ STOP FELTÉTLENÜL NÉZD MEG STOP INTEGRÁLT MEGOLDÁSOKBAN ISTENI STOP

Szöveg 
Szépvölgyi 
Viktória
Építész: 
Börzsei Tamás
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

Integrált számítás
Feltétlenül nézd meg!

A déli oldali fõbejáratra a nappali kisebb, a nyugati oldalra nagyobb terasza néz
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Archaikus görög betûk végtelen násztánca  
a zöld táblafestéken, különös kotta. A kreati-
vitás logikában magasztosuló tudatos révüle-
te. Azt mondják, a csúnya matematikának 
nincs helye a világban. Einstein szerint  
a matematikai szép voltaképp esztétikai 
szépség. Annyi szent, hogy néhány különös 
karakter egymásutánjából ceruzavég rág-
csálással meg-megszakított oldalnyi levezeté-
sek, radírtól átlyuggatott kockás papír szüle-
tik és a képletek keretei közé szorított héja- 
nász végére néhány számjegy vésõdik 
büszkén, duplán aláhúzva, a háborús-kar-
dozós-romantikus, véglegetekig hajszolt dra-
maturgia profán lezárásaként. Kettõ. Vagy 
mondjuk 42 és akkor már az élet, a világmin-
denség meg minden is benne foglaltatik, 
hogy Douglas Adamsnek is igaza legyen. De 
hogy jön ez ide? Hogy jön ez Csobánkához?

27 évesen, még ropogós MOME-s diplo-
mával állt a nagy falat elõtt a fiatal tervezõ, 
Börzsei Tamás. A BME professzorának lejtõs 
telkén felépítendõ családi házhoz készített 
skicceket. Egyeztetések, bürokrácia, enge-
délyezés. Közben a korábban iskolatárs, 
MOME diplomás fiatalokból megalakult  
a BLOKK építész mûhely, Bazsó Ferenc, 
Börzsei Tamás, Nagy Nándor, Szabó Bulcsú 
és Szakál Andrea részvételével. Néhány 
apróbb munkával kezdték, fõképp installáci-
ókkal és pavilonokkal, többek között a Szige-
ten, a Hello Woodon, és ahogy az lenni szo-
kott, egy-két független színházi projekthez 
díszletek építését vállalták, lelkesedésbõl, tett-
vágyból, meg csak úgy, kísérletképp. Végül  
a 31 évessé érett fiatal, 2012 végén adta át 
élete elsõ, saját maga által tervezett épületét, 
amiért Az év háza különdíjat is átvehette.  

A kihívás nem volt épp csekély, hiszen bár-
milyen úton elindulhat az alkotó, pláne egy 
járatlan ösvényekkel körülvett fiatal. Az ered-
mény – a helyenként radírtól átlyuggatott 

A hátsó, északi homlokzat mögé került a hálószoba, amibõl a meredeken emelkedõ kert látványa tárul fel

Tervezõ:  
Börzsei Tamás (BLOKK Építész 
Mûhely)
Belsõépítész, bútor tervezõ-kivitelezõ:  
Bazsó Ferenc, Börzsei Tamás, 
Nagy Nándor (BLOKK Építész 
Mûhely)
Bruttó szintterület:  
194 m2
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papír ellenére is – megállja a helyét, a bizo-
nyítás sikerült. Mindehhez szükség volt azokra 
a kollégákra, akik az asztalosipari csúcs-
minõséget képviselték a bútortervezés terén, 
Bazsó Ferenc és Nagy Nándor, a BLOKK to- 
vábbi két tagjára, akik az integrált megoldá-
sokért feleltek. Finom és intelligens minden 
részlet, a fogantyúk aprólékos kidolgozottsá-
ga, az elcsúszó falapokkal rejtett dugaljak, az 
intarziás magasságokba emelt lépcsõkorlát. 
És épp itt van a kutya elásva! Az anyago- 
kat figyelembe véve és a tervet, egy pofon 
egyszerû koncepcióval állunk szemben. He- 
lyenként OSB-lap burkolja a mennyezetet, az 
elõszobába polikarbonát lap teríti a felülvilá-
gítóból érkezõ fényt. Nincs élében találkozó 

üvegfal, nincsenek drága nyílászárók és pad-
lóburkolat, semmi, amit a kortárs építészeti 
luxusban és high-techben megszoktunk. Vég-
re! Ez egy õszinte ház. A költséghatékony- 
ság pedig nem ment a bútorok és a ház kor- 
puszának rovására. Ésszerû kereteken belül 
merész. Emberarcú és természetes. Szerethetõ. 
Ilyen az, amikor valakit a kidolgozás során  
a saját munkája és ötletei tovább inspirálnak. 
Ennek a folyamatnak az eredménye a nyák-
mintával készített, egyedi nyersbeton burkolat 
az elõszobában. 

Van valami mélyen ismerõs ebben az épü-
letben. Arról szól, amit sosem volt könnyû 
megfogalmazni: A magyar építészet. És nem 
csak a tégla miatt. A gondolkodás mikéntje 

okán inkább. Definíciót még mindig nem 
könnyû alkotni. Mégis, a mestereket összekö-
ti valami. Eddig ezt egy generációs azonos-
ságon nyugvó, szellemi közösségnek gon-
doltam, eltérésekkel persze, de most, hogy 
az új generáció még feléjük húz, az õ üze-
netüket hordozza, nem generációs kérdés, 
hanem az identitásunk. Az identitásunk? Az 
1970-es években talán azt írta volna Nagy 
Tamás Keller Ferencnek, Cságoly Ferenc 
Janáky Istvánnak táviratban errõl az épü-
letrõl, hogy CSALÁDI HÁZAT LÁTTAM 
CSOBÁNKÁN STOP TEHETSÉGESEK EZEK 
A FIÚK STOP BLOKK STÚDIÓ STOP FELTÉT-
LENÜL NÉZD MEG STOP INTEGRÁLT MEG-
OLDÁSOKBAN ISTENI STOP.

Nincsenek drága nyílászárók és padlóburkolat, semmi, amit a kortárs építészeti luxusban és high-techben megszoktunk
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A német efAflex cég A gyorskApuk egyik vezetõ gyártójA, minõségi termékeit mind Az õt kontinensen for-

gAlmAzzA. A gyorskApuk területén Az efAflex rendelkezik A legtöbb újítássAl és szAbAdAlommAl, A széles  

termékskálA áltAl minden igényre tud megoldást kínálni. 

EfaflEx gyorskapuk irodaházakhoz  
és mélygarázsokhoz

Az efaflex cég fejlesztette ki az úgynevezett 
spirálkapukat melyeknél a kapulap egy spi-
rálpályán tekeredik fel, ezáltal az elemek 
nem érintkeznek egymással feltekeredés köz-
ben, így biztosítva minimális kopással a ma- 
ximális nyitási sebességet és élettartamot.

magyarországon már több mint 20 éve 
vannak jelen a gyár termékei, idén 10. éve 
az efaflex Hungária kft. kizárólagos képvi-
seletén keresztül.

Az ipari felhasználás mellett az efaflex 
gyorskapuk egyik legjelentõsebb felhasz-
nálási területe mélygarázsok és irodahá-
zak garázskapuiként. minden legalább 50 
férõhelyes teremgarázs esetén, indokolt az 
ipari gyorsmozgású garázskapuk használa-
ta a nagy nyitási sebesség és hosszú élettar-

tam miatt. Az efaflex turbókapuk átlag nyi-
tási sebessége 2,5 m/s, ezáltal egy átlagos 
magasságú garázskapu 1 mp alatt teljesen 
kinyit , így több száz gépkocsi kapacitású 
garázsoknál is elkerülhetõ a gépkocsik fel-
torlódása a csúcsidõben. Az efaflex gyors-
kapuk évi 250.000 nyitás-zárás ciklusra 
vannak tervezve, így napi kétszeri nyitás-
sal számolva akár 350 gépkocsit kiszolgál-
hat egy kapu ha mindkét közlekedési irány-
hoz kerül beépítésre, vagy 700 gépkocsit ha 
külön kapu kerül beépítésre mindkét közleke-
dési irányhoz. Az efaflex ipari garázskapuk 
anyaga lehet hõszigetelt, hõhídmentes panel 
bármilyen színre lakkozva, duplafalú átlát-
szó acryl, szellõzõ lamella, vagy ezek igény 
szerinti kombinációja.

például a csörsz utcai irodaház esetében  
a kapulap anyaga hõszigetelt, 40 mm vastag 
hõhídmentes panel, a budawest irodaház 
kapulap anyaga duplafalú hõszigetelt átlát-
szó acryl panel , míg a váci u. 33 irodaház 
kapulap paneljeinek anyaga perforált panel.

A kapuk nyitása általában indukciós hu- 
rokkal történik, de lehetséges más impulzus-
adóval is mint például lézer szkenner, fény-
sorompó, radar vagy rendszámfelismerõ 
rendszer. biztonsági elemként fényrács kerül 
beépítésre a kapulap síkjában.

cégünk a kossuth téri mélygarázshoz épí-
tett be legutóbb az efaflex turbókapukat.  
A rakpart felõl két kapu, míg a balassi bálint 
utca felõl további 2 kapu biztosítja a gépko-
csik ki és behajtását.

Efaflex Hungária Kft. / 1133 Budapest, Tutaj u. 6/B. II. 6. / Tel.: +36 1 789 5508 / Fax: +36 1 789 5509
info@efaflex.hu / www.efaflex.hu

BudaWest Irodaház

Csörsz utcai irodaház Váci 33 Irodaház

BudaWest Irodaház
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Kossuth tér mellékletünk a KÉSZ Építo Zrt. támogatásával készült

Götz Eszter
Szalados László
Wachsler Tamás
Puskás Imre
Sáray Zoltán

Publicisztika:
Interjú:



Szerzõ: 
Götz Eszter

Hogy Budapest a talpán keresztül barátko-
zik, az nyilvánvaló. Kevés látni egy új helyet 
vagy jelenséget: ennek a városnak a lakói 
odamennek, bejárják, végiglépkedik, így 
döntik el, kell-e nekik vagy sem. A néhány 
hete átadott – egyelõre még nem teljesen 
kész, de már bejárható – Kossuth tér állja  
a talpalás próbáját. A megújult tér sohasem 
kihalt. Persze a legtöbb kíváncsi délután-este 
érkezik, és rendszerint a bejárásnak igen 
sajátos alakzatát választják. Elõször meg-
nézik a vízmedencét, aztán hátraügetnek  
a Dunát nézõ József Attilához – ha valaha 
lesz olyan felmérés, hogy melyik fõvárosi 
köztéri szoborhoz fûzõdik a legerõsebb, 
érdekeltségtõl független, csupán szívbéli 
vonzódása az itt élõknek, ez a szomorú din-
nyehéj-pásztor áll majd az elsõ helyen –, és 
csak ezután lépnek be a korábbi „Tiltott 
Város” területére. Oda, ahol évtizedekig 
csak fakabátok és fekete autók álltak, most 
viszont szabad a bejárás. A tér átalakításá-
val a Parlament ugyanis közvetlenül, egé-
szen a bordázott falakig megközelíthetõ.  
A József Attila-szobor elõtti mellvéden midig 
ül néhány fiatal, az onnan a part felé vezetõ 

TÉrFIGyELO
lépcsõ már most is olyan zsúfolt, mintha a du- 
nai oldalon nem folynának még gõzerõvel 
az építési munkák.

Innen aztán tetszõleges a próbajárat 
további útja. Le lehet nézni a földbe süllyesz-
tett, még nem kész 56-os emlékhely golyó 
lyuggatta rozsdás acéllemezei közé – a té- 
ren egyelõre ez az egyetlen kortárs plaszti-
kai elem –, végigülni a padokat, amelyek 
végre kényelmesek tágasak, szépen simul-
nak a test alá és van belõlük elég. Aztán 
kipróbálni a zöldfelületek közötti kisebb, és 
a tér közepét ünnepélyesen kitöltõ nagyobb 
méretû gránitburkolat taktilis élményét. Az 
üzenet a cipõtalpon keresztül is átjön: a pusz- 
ta, dísztelen középsõ, tónusában szürke 
placc a díszszemlék, felvonulások, hivatalos 
demonstrációk helye lesz, míg az oldalsó 
sávokat a közhasználat uralja, a maga sza-
bad módján. A járólapok közül váratlanul 
felgomolygó pára szellemesen ellensúlyoz-
za a sok kõfelületet. A növényzetet parterre-
ekbe foglaló gesztus nem erõltetett, inkább 
védelmezõ, az ültetett zöld honos, jól ismert 
fajtákat mutat, semmi fellengzõs nincs benne; 
a sarjadó fûre figyelmeztetõ táblák egyelõre 

hasznosak. Tiltás, zárlat vagy bármiféle kor-
látozás nem érzékelhetõ, még az autóval 
bejutást akadályozó gránitkockák is mint- 
ha inkább a napozó turistákat szolgálnák, 
mintsem a biztonságot.

A tér szimmetriája mindent meghatároz, 
kissé merev, ami érthetõ, hiszen a Parlament 
szimmetriája, a traktusok által kijelölt és a tér 
felé meghosszabbított tengelyek vezetik  
a koncepciót. Az 56-os emlékhely megfe-
lelõje az északkeleti oldalon a szintén föld 
alá vitt parlamenti Kõtár, a déli szélen rekon-
struált állapotában visszahelyezett Rákóczi-
szoborral északon a Kossuth-szoborcsoport 
néz szembe. Utóbbinak egyelõre a fõalakja 
készült el. A talapzat némiképp szétterpesz-
kedik, ám a további szoboralakok végül 
kiegyensúlyozzák majd. A vízmedence is két- 
felé nyílik, a kettõ közötti tengelyben, a Par-
lament fõbejáratára nézve áll a 33 méter 
magas, karcsú acéltû, az Országzászló rúd-
ja, alatta díszõrséggel, de ez nem zavarja  
a vízbe belepancsoló turistákat, és fordítva. 
Általában véve itt senki nem zavar senkit.

Az új térnek talán ez a legnagyobb élmé-
nye. Annyira erõteljes és emelkedett, hogy 
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még a befogadásnak, az elfogadásnak egy 
finom, szimbolikus gesztusa is belefér: a dél-
keleti oldalon, az egyik sétány közepét el-
foglaló öreg fal gyökere kiemelkedik a tér 
síkjából, ezt a burkolat kis dombocskával kö- 
veti, mintha így nõtt volna fa is, út is, együtt. 
Ezt a fát nézve megsiratjuk a térrõl 2013-
ban kivágott 76 fát, de a 133 újonnan ülte-
tett fa idõvel megnõ, és ha kitakarni nem is 
fogja az Országház tömbjét, mint a korábbi-
ak, de lombot és oxigént biztosít majd.

A tér elrendezésében jutott hely az ünne-
peknek és a mindennapoknak, az évente 
idelátogató félmillió turista nemsokára már 
nem a téren hömpölyög, hanem az új láto-
gatóközponton át jut be az épületbe. Ismét 
lesz Parlamenti Múzeum és ahhoz kapcso-
lódó kikötõ is a Dunán. A képviselõi autók 
lekerülnek a mélygarázsba, a teret végre 
használni lehet. Sokkal nagyobb felüle - 
ten, mint bármikor azelõtt, mert a villamos 
ugyan maradt (a pályája egy plusz kanyarral 

módosult, és így végképp elegáns ívekkel  
kontúrozza a teret), de a térrõl teljesen 
kizárták az autóforgalmat, és a dunai olda-
lon is, a könyvtárhoz vezetõ lépcsõk alján 
is újra megnyitották a korzót.

Mindez hosszú évek döntéseinek következ-
ménye. 2007-ben a Fõváros, hogy a finan-
szírozási nehézségek ellenére esélyt adjon  
a megújulásnak, a Kossuth teret 50 évre 
használatba adta a Parlamentnek. Utóbbi 
még abban az évben kiírt és lebonyolított 
egy térrendezési tervpályázatot, majd jött  
a recesszió és sokáig semmi sem történt. 
Majd 2011-ben egy kormányhatározat 
kiemelt nemzeti emlékhellyé nyilvánította, 
ekkor felgyorsult az évek óta stagnáló folya-
mat, és most, 2014 tavaszán a tér jelentõs 
része késznek mondható. A tervben szere-
pel még Zala György Andrássy-lovasszob-
rának, amely 1906-tól egészen 1949-ig volt 
része a Parlament elõtti reprezentációs tér-
elemeknek, illetve a néhai Tisza-szobornak 

újraöntött változata. Ezek egyelõre hiányoz-
nak, de alapjaiban, tehát térszerkezetében, 
anyaghasználatában és a részletek kialakí-
tásában az újragondolás láthatóan sikeres. 
Összhatásában szorosabban kapcsolódik  
a Vértanúk teréhez, részleteiben utal a mö- 
götte folyó Dunára, összeköt és kiemel, iga-
zi városi fókusz. A teret körülvevõ forgalom 
a gyalogosok tempójára lassult, és ez a rit-
musváltás fölerõsíti a Parlament feltáruló lát-
ványát. A letisztult, visszafogott vonalvezetés, 
a puritán anyaghasználat, a kevés szín és  
a néhány játékos elem finom, mégis semle-
ges keretbe foglalja a Parlament neogótikus 
karakterét. A Kossuth tér levegõs, jól tagolt 
tér lett, amely az utóbbi három évben folya-
matosan port nyelõ Belvárosba a vártál jóval 
kevesebb látványos reprezentációt, viszont 
jóval nagyvonalúbb térélményt hozott. Nem 
egy múltat a mába vizionáló politikai porond, 
hanem kortárs ízléssel formált és sokféle 
használatra alkalmas városi agóra.
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KOSSuTh LaJOS TÉr rEKOnSTruKcIó, ParLaMEnTI 
MúZEuM, LáTOGaTóKöZPOnT ÉS MÉLyGaráZS 

SváBa SZILárd – PrOJEKTIGaZGaTó  
(óBuda-úJLaK ZrT.)
A Steindl Imre Programban résztvevõ lebo-
nyolítói csapat vezetõjeként úgy gondo-
lom, a Parlamentet körülölelõ eredetileg is 
impozáns nemzeti fõtér, a mai kor elvárá-
sainak megfelelve újult meg. A Program-
ban résztvevõ szervezetek összehangolt és 
felelõsségteljes munkájára volt szükség  
a mérnöki szakágak jelentõs vertikumát 

A PROJEKT FÕBB RÉSZTVEVÕI:
Építész vezetõ tervezõ: Tima Zoltán (KÖZTI Zrt.)
Tér- és tájépítész vezetõ tervezõ: Mohácsi Sándor (s73)
Építtetõ: Országgyûlés Hivatala – Steindl Imre Program
Generál tervezõ: KÖZTI Zrt.
Generál kivitelezõ: KÉSZ Építõ Zrt.
Tervezés éve: 2012
Építés éve: 2014

Építész tervezõ: Németh Tamás (1965)
Építész munkatársak: Molnár Tibor,Tölgyesi Kaplony, 
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felölelõ térrekonstrukciós feladat sikeres 
megvalósítása érdekében. 

Mérnökként büszkévé és elégedetté tesz, 
hogy a csapatommal elvégzett munka vég-
eredménye egy olyan tér lett ahová jó ér- 
zés kimenni akár egy könnyû délutáni séta 
erejéig, de egyben méltó módon csatlako-
zik a Parlament épületéhez.







Farsang Barbara: A Kossuth tér átalakításának egyik legfontosabb 
célkitûzése a közel hét és félhektárnyi terület új funkciókkal történõ 
bõvítése mellett a Ház építészeti jelentõségét kiemelõ látványos térkon-
cepció megvalósítása. Mi volt pontosan a feladatuk a beruházás során? 
Szalados László: A párhuzamosan több ütemben zajló rekonstrukció a te- 
rület teljes megújítását foglalja magában, amely magas- és mélyépítési 
megbízásokat egyaránt tartalmaz. A Kossuth tér épületei által határolt 
térfelszínen a tereprendezés, a különbözõ közmûvek kiváltása, felújítása, 
valamint a biológiailag aktív zöld- és vízfelületek kialakítása volt a fela- 
datunk. A Parlament Duna felõli oldala is felújításra került, újra megnyílt  
a sétány, amely mintegy 48 méteres szakaszon a partfal meghosszabbítá-
sát tette szükségessé. Ugyancsak mélyépítési feladatunk volt a tér északi 
részén, az Országház és az úgynevezett Amerikai ház közötti területen 
kialakításra kerülõ 600 férõhelyes, háromszintes mélygarázs, valamint  
a szintén felszín alatti, közel 3000 m2-es látogatóközpont multifunkcionális 
épületének kivitelezése. Ennek egyik külön eleme, és egyben érdekessége 
a Parlament északi udvara alá süllyesztett Parlamenti Múzeum, amely  
a magyarság évezredes Kárpát-medencei államszervezõ politikai mun- 
kásságát mutatja majd be. A komplex rehabilitáció részeként kiemelt sze- 
repet kap a Kossuth tér felöli díszkivilágítás kiépítése is, ezzel várhatóan  
a nyár végére készülünk majd el. Egy másik szerzõdés keretén belül a te- 
rület déli végén található Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium épü- 
letének átfogó homlokzati és tetõrekonstrukciója is a beruházás fontos 
eleme, kivitelezése a tér építésével párhuzamosan folyt, és folyik napjaink-
ban is, a munkálatok ennél is nagyjából a nyárra fejezõdnek be.

aLáZaT ÉS TISZTESSÉG
Interjú Szalados Lászlóval, a KÉSZ Építo Zrt. vezérigazgatójával

Ez a több elembõl álló, rendkívül összetett fejlesztés meglehetõsen 
komplex, és szoros együttmûködést kívánt a különbözõ szakági kivite-
lezõk között. Milyen határidõk betartására volt szükség?
A térfelszíni munkáknál a rendelkezésre álló idõ kevesebb, mint egy év 
volt, míg a mélygarázs, és az ehhez kapcsolódó Látogatóközpont ese- 
tében a tavalyi hatalmas árvíz sajnos további 20 nappal csökkentette  
ezt az egyébként is rendkívül szûkös határidõt. Természetesen vitathatat- 
lan tény, hogy az enyhe téli idõjárás leginkább a térfelszínen végzett 
munkáknak kedvezett, így az 1-2 hetes leálláson kívül szinte folyamatos 
munkavégzéssel számolhattunk.

Az idõjárás viszontagságain túl, elõfordult olyan nem várt esemény, 
amely megnehezítette, vagy esetleg módosításra is kényszerítette  
a kivitelezést?
Az építési engedély egyik fõ kritériuma volt, hogy a Parlament mûködését 
és a napi közel 3500 látogató zökkenõmentes bejutását, várakoztatását 
zavartalanul biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt. Ez a néhány apróság-
nak tûnõ kritérium rengeteg fejtörést okozott, hiszen a munkaterületen elõ- 
kerülõ bombák, és hadisírok miatt a tûzszerészek részvétele is csaknem 
mindennapossá vált. Természetesen rendszeresen mértünk szállópor-szintet, 
valamint zajterhelést, annak érdekében, hogy a téren, illetve a környékén 
élõk, és dolgozók mindennapjait a legkevésbé zavarjuk a felújítás idején. 
Talán a rakparti átalakítás során a közlekedést említeném még nehezítõ 
körülménynek, hiszen itt a teljes szakasz lezárásra került több mint másfél 
hónapra. Az augusztus 20-ai átadást követõen ugyan újra megnyílt a for- 
galom, azonban pár héttel késõbb megkezdõdött az Olimpia park épí- 
tése, valamint a Nádor utca felújítása, így az V. kerület szinte egybefüg-
gõ építési területté változott, ami a helyszíni anyagmozgatást, logisztikát 
nagymértékben megnehezítette a számunkra. Szerencsére azonban olyan 
jelentõsebb esemény, amely a Ház mûködését ellehetetlenítette volna, 
nem fordult elõ a munkálatok alatt. 

A Kossuth tér átlátható, nagyvonalú térszerkezete 21. századi építé-
szeti eszközökkel jeleníti meg Steindl Imre eredeti elgondolását. 
Milyen kortárs elemeket, eljárásokat alkalmaztak a kivitelezés során?
Leginkább két érdekes és látványos megoldást emelnék ki. Az egyik  
a Látogatóközpont homogén, fehér látszóbeton szerkezete, amely a tér- 
alakítás szigorúsága mellett önálló esztétikai elemként funkcionál. Egy ilyen 
hangsúlyos építészeti eszköz megjelenésénél rendkívül sok múlik a rész- 
letek, szerkezeti kapcsolatok tervezésén, csakúgy, mint a helyszíni kivi- 
telezésen, hiszen a zsaluzatból kikerülõ betonfelület nem, vagy csak kis- 
mértékben javítható. Éppen ezért számtalan egyeztetés, és hosszadalmas 
kísérletezõ, elõkészítõ munka elõzte meg a végleges forma kialakítását.  
A másik fontos építészeti elem a térburkolat nagy részét adó andezit, 
amely Nagybánya mellõl érkezett különbözõ méretre, és formára fel- 
dolgozva. Fontos szempont volt, hogy lehetõleg Kárpát-medencei kõzetet 
használjunk, így a környezetvédelemi irányelveket szem elõtt tartva sikerült 
csökkentenünk a szállítási távolságokat is.

Egy ekkora beruházás hatalmas kihívást jelent mindegyik fél számára. 
Mennyire volt zökkenõmentes a tervezõkkel való közös munka? 
Ismeretségünk régebbi idõre nyúlik vissza, hiszen több korábbi projekten  
is dolgoztunk már együtt Tima Zoltánnal, így nyílván ez is nagymértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy az egyeztetési folyamatok gyorsan és probléma-
mentesen teltek. Mindezek mellett maximális alázattal kezeltük a megbí-
zást, amelyben elsõdleges szempont a tisztességes, magas színvonalon, 
minõségben és határidõre elvégzett munka volt. Ebbe a célkitûzésbe nem 





ködést generált a résztvevõ felek között. Biztos vagyok benne, hogy ez  
a fajta hozzáállás nem csak mérhetetlen energiát és pénzt takarít meg 
mindenki számára, de jelentõsen növeli a hatékonyságot is. 

Mennyire elégedett az eredménnyel? 
Mindig azt mondom, hogy ha kicsit több idõnk lett volna, akkor valószínû-
leg még szebb lehetne a végeredmény. Ettõl eltekintve azonban nagyon 
elégedett vagyok, hiszen méltatlanul rossz állapotok uralkodtak a felújítás 
elõtt. Gyakorlatilag inkább távol tartotta az embereket a korábbi kialakítás, 
amely mind struktúrájában, mind állapotában nem engedte érvényesülni az 
Országház és a környezõ épületek látványát. Természetesen látjuk a saját 
hibáinkat, ezeket ki is javítjuk, de úgy gondolom, hogy teljes mértékben azo- 
nosultunk a feladattal, amelynek megvalósítására méltán lehetünk büszkék.

Az Edutus Fõiskola fenntartójaként, tekin-
tettel arra, hogy az Edutus Fõiskola egyik 
helyszíne a Falk Miksa utca Kossuth tér fe- 
lõli része, naponta láthattam a megújítás 
mozzanatait. Elsõként láthattam a terveket, 
hiszen az Edutus Fõiskola Falk Miksa utcai 
épülete adott otthont a Steindl Imre Prog-
ram bemutatásának. A Kossuth tér a fel- 
újítást megelõzõen inkább egy elhanya-
golt, átmenõ forgalomtól zsúfolt tér benyo-

mását keltette. A Parlament épülete csak 
nagyon távolról volt megtekinthetõ. A fel-
újítást és átépítést követõen számomra 
szimpatikus módon csak a villamosközle-
kedés maradt, így egy nyugodt, a Parla-
ment épületének teret engedõ helyet ala-
kítottak ki. Saját tapasztalat, hogy sokkal 
több turista és vendég fordul meg a téren. 
A térrõl eltûntek a parkoló autók, így egy 
átlátható és emberközeli teret kaptunk.

SZöGI ZOLTán,  
aZ EduTuS FOISKOLa vEZÉrIGaZGaTóJa

fért bele a tervek újragondolása, de természetesen minden javaslatunkat, 
amely a gazdaságosabb kialakítást célozta, jó pár esetben elfogadták.

A KÉSZ Építõ Zrt. életében milyen jelentõségûnek számít a Kossuth tér 
rekonstrukciója?
Mélyépítõ igazgatóságunk közel 3 éve alakult, azóta pedig több vidéki 
település funkcióbõvítõ városfelújítása kapcsán sikerült különbözõ stílusú és 
szerkezetû közteret kialakítanunk. A tavalyi évben ilyen volt például az 
orosházi, vagy a pannonhalmi fõtér rekonstrukciója. Természetesen na- 
gyon sok szép tér van hazánkban, de hierarchiáját tekintve a nemzet fõ- 
tere a legkiemeltebb nemzeti emlékhelyünk. A kivitelezés során egyébként 
jó volt megtapasztalni, hogy a tér megvalósítása mögött egy olyan erõs 
szándék húzódik meg, amely maximálisan aktív, és gördülékeny együttmû-



ParLaMEnT  
ÉS EGy XXI.  

SZáZadI TÉr
Beszélgetés Wachsler Tamással,  

a Steindl Imre Program igazgatójával,  

aki az interjú fotóit is készítette

Torma Tamás: Volt-e olyan elõzetes elképzelésed, amihez mindenkép-
pen ragaszkodni akartál ebben a rendkívül bonyolult, sok egyeztetést 
követelõ helyzetben?
Wachsler Tamás: Ha azt mondom, nem volt vízióm…? 

Egy idõ után csak volt?
Egyszerûen csak próbáltam nyitott maradni. Nem vagyok tervezõ, továb- 
bá a legalapvetõbb döntéseket sem én hozom, így az volt az alapállá-
som: próbáljunk minél több akadályt eltakarítani az útból. Volt egy csomó 
körülmény, amit mindenki megváltoztathatatlannak gondolt, aki korábban 
a Kossuth térrel foglalkozott.

Például?
Például a villamos nyomvonala, a földalatti központi vízvezeték nyomvo-
nala, aztán, hogy az egész térrõl beszélhetünk-e vagy nem, át lehet-e  
törni a Parlament falát vagy nem, hozzá lehet-e csapni a rakpartot a meg- 
növekedõ sétányhoz vagy nem - ezeket és még sok mást korábban mind 
megváltoztathatatlan peremfeltételnek tekintették. Bár a megvalósult terv 
nem független a 2007-ben, az elsõ tervpályázaton nyertes s73 terveitõl 
– itt is õk voltak a tájépítészek a KÖZTI alvállalkozójaként -, de az akkori 
terv például csak szorosan a térrõl szólt, az is csak a villamospálya 
vonalán belül, és csak késõbb egészült ki egy mélygarázs és a Látogató-
központ tervével. Az akkori elképzelés szerint valahol a tér délkeleti 
oldalán épült volna a mélygarázs, ahonnan nem lehetett volna közvet- 
lenül bemenni a Parlamentbe. Az elsõ Látogatóközpont terve sem számolt 
közvetlen kapcsolattal, valahol az Országház északi szárnyától keletre 
lement volna a látogató a központba, gondolom, ott elõször leveszi a ka- 
bátját - majd visszaveszi, mert újra fel kellett volna vennie ahhoz, hogy 
bemehessen a Házba. 

Tehát szûkebbek voltak az úgynevezett peremfeltételek…
Nyilván a tervezõknek lett volna ötlete, de akkor, ott a döntéshozók nem 
számoltak például azzal, hogy közvetlen kapcsolattal be lehet menni  
a Parlament épületébe. Vagy ott van az úgynevezett SENTAB-vízvezeték 
kérdése, ami ugyan csak egy „sima” közmûnek tûnik, de ez egy irdatlan 
méretû – 1200-as – nagynyomású vasbeton szerkezetû vízcsõ. Sok-sok 
kilométeren fut ilyen a fõváros alatt, általában csak akkor szerzünk 
tudomást róla, amikor robbanásszerûen eltörik valahol és több méteres 
szökõkút lesz a forgalom közepén. Ez a csõ, ha megsérül, ridegen törik, 
gyakorlatilag szétrobban – a Kossuth téren a fõváros legnagyobb ilyen 
vízvezetéke ment keresztbe, sokkal nagyobb nyomással és vízhozammal, 
mint az, ami nemrég a Gellért teret öntötte el. És pont ott volt a nyomvona-
la, ahol ma a mélygarázs van… Elõször mindenki azt gondolta: ehhez 
nyilván nem lehet hozzányúlni. Én az egyik elsõ egyeztetésen kérdeztem  

Tû



a vízügyeseket: nem lehetne ezzel kezdeni valamit? Mint a viccben  
a nyuszika és a medve halállistája… mert váratlanul azt a választ kaptuk, 
hogy: dehogynem! Visszatérve tehát az eredeti kérdésre: nem, nem volt 
vízióm arról, mi és hova kerüljön. Azt volt a szerepfelfogásom, hogy 
akadályokat kell eltávolítanom, hogy minél több lehetõség közül választ-
hasson a döntéshozó, minél szabadabban tervezhessen a tervezõ.

Vagy a villamos, az autósforgalom ügye… 
A tér korábban egy zavaros közlekedési csomópont volt. A villamos 
pályáját átlósan vezették át a tér déli oldalán, és ez azt eredményezte, 
hogy az a térrész lényegében két háromszögre tagolódott, a túlsó 
háromszöget ráadásul még egy parkolóval is megterhelték. Ahhoz jöttek 
még az autós útvonalak, egy sétány – ez azt eredményezte, hogy nem 
volt tíz négyzetméter összefüggõ terület, ami valódi térként funkcionált. 
Közlekedésmérnöki szempontból nyilván az az ideális, ha a villamos 
nyílegyenes pályán fut, de amikor a villamos a Kossuth tér déli oldalán 
átlósan vágott át, az a teret gyakorlatilag „megerõszakolta”. Részleteiben 
megfelelõ megoldásnak tûnt, de teljesen figyelmen kívül hagytak más, 
magasabb rendû szempontokat. Amikor sok évvel ezelõtt döntöttek,  
a közlekedésmérnöki álláspont mellett más nem került terítékre. Márpedig 
egyirányú megközelítésből nem születhet jó végeredmény. Egyszerûbben: 
korábban a döntéshozóknak sokáig nem volt víziója a térrõl.

Most viszont, miután döntés született a Károlyi-szobor eltávolításáról, 
ez egyben a peremfeltételeket is kitolta északon, azaz megnõtt a tér 
átalakításába bevonható terület is. 
A Károlyi-szobor eltávolítása és a szobrokkal kapcsolatos helyzet éppen-
séggel számomra volt az egyik peremfeltétel. Amikor idekerültem már 
megszületett az az országgyûlési határozat, ami képzõmûvészeti szem-
pontból az 1944-es állapotok visszaállítását írta elõ: azok a szobrok, 
amelyek 1944-ben, a szoborrombolások megkezdése elõtt már itt voltak, 
legyenek itt újra, amik pedig 1944-ben még nem voltak itt, azok menjenek 
a térrõl. Nekem tehát nem voltak kész tervek a fejemben, meg 6B-s ce- 

A régi közmûalagút elbontás közben
Eredetileg két ilyen föld alatti építményen (illetve a fölöttük lévõ szökõkút vizén) keresztül jutott friss levegõ a Házba. Most kiástuk, értelmes funkciót kapnak, látogathatóak lesznek



ruza és pausz a kezemben, hogy mindenféle nagy ívû vonalakat rajzoljak. 
Amikor 2011 nyarán elkezdtem ezzel foglalkozni, az elsõ fontos lépés az 
volt, hogy elkészíttessek egy olyan elõkészítõ tanulmányt, ami az alapkér-
déseket teszi fel a döntéshozónak. Tehát mekkora mélygarázs legyen, 
mekkora Látogatóközpont és hol? Erre egyébként kilenc változatot dol- 
goztunk ki: kisebbet, nagyobbakat, északon, keleten, délen… Ennek 
alapján alapvetéseket tettünk (mekkora mélygarázs, Látogatóközpont, 
mindezek hol legyenek; hogy a Parlament XV-ös udvarának lefedésével 
szülessen újra a Parlamenti Múzeum, hogyan módosulhat a villamos 
pályája, hogy a tér legyen gyakorlatilag autómentes, hogy az alsó rak- 
parton is legyen sétány, és hasonló alapvetõ kérdésekben született döntés. 
Ez került be a tervezõi programba, ennek alapján készült el 2012 nyarára 
a koncepcióterv. Ehhez a tervhez képest azután (éppen ezért) nem voltak 
késõbb jelentõs módosulások, mert a legfontosabb kérdéseket az elején 
sikerült véglegesen tisztázni. Persze a tervezési és az építkezési szakasz-
ban is felmerültek olyan körülmények, amelyek kisebb átgondolásra, 
módosításra kényszerítettek – így lett például az átalakítás része  
a Parlament két szellõzõalagútjának végén megtalált föld alatti létesítmény, 
ezek a föld alatti hasznos területeket növelték meg.

Nyilván rengeteg, egymásnak ellentmondó szempontnak kellett megfelelni.
Amikor a tervezõk, Tima Zoliék megkapták, hogy mi mindennek  
kell majd eleget tenni, kifejezetten úgy tûnt, ezek gyakran egymást 
kizáró feltételek. Például a tér legyen átjárható, de legyen jól 
körülhatárolt biztonsági zóna. Feleljen meg a Steindl-féle elképzelé-
seknek, de legyen XXI. századi is… Ugyan nem vagyok tervezõ, azt 
viszont megtanultam, hogy ha csomó dolog elsõre lehetetlennek 
tûnik is, kreatív tervezõi gondolkodással késõbb gyakran megoldha-
tók lesznek. Ezek tehát belekerültek a tervezõi programba és az épí-

Az utolsó pár tízezer köbméter föld
Felsõházi terem



Növekvõ víz



tészeket dicséri, hogy az ellentétesnek tûnõ szempontokat sikerült 
összhangba hozni.

Mi várt Steindl a Parlament elé kerülõ térrõl?
Volt néhány skicce, de õ nem foglalkozott külön a térrel, hiszen még az 
Országház átadása elõtt meghalt. De azt mindenképpen elvárta, hogy 
legyen a Házra tiszta rálátás, a másik pedig, hogy mivel a Kossuth tér – 
akkor Országház tér – legnagyobb attrakciója az Országház, ezért kére- 
tik olyan teret teremteni köré, ahol semmi nem rivalizál vele, semmi nem ta- 
karja ki esetleg. Ezért kellett a térre koncepciótlanul beültetett fákat kivágni.

Nehéz persze összehasonlítani, hiszen akkor csupasz téren kezdek 
apró fák növekedni, most pedig már meglévõ fákat kellett ritkítani.
Összességében a kivágáskor volt némi hangzavar, de úgy érzem, ezt  
a legtöbben mára megemésztették. Visszatérve Steindlre: ez a tér úgy egy 
tér, hogy közben alapvetõen három elkülönülõ térbõl áll: a Ház elõte-
reként szolgáló nagy keleti tér, de ott vannak a déli és északi térrészek is. 
Valahogy úgy kellett megoldani, hogy miközben elkerülhetetlenül szétvál-
nak, mégis kapcsolódjanak össze. És nemcsak a közös vizuális elemekkel, 
hanem mûködjenek is együtt. Szerintem ezt sikerült megvalósítani.

Mi van még hátra? 
Magán a téren maradt még néhány garanciális javítanivaló. Nyár elejére 
elkészülnek a bronzszobrok, tehát délen Andrássy lovas szobra, északon 

pedig a Tisza István emlékmû, nyár derekára a Kossuth-szoborcsoport is. 
Hamarosan a mélygarázs és Látogatóközpont is mûködni fog. A Látogató-
központ „belakása”, a Parlamenti Múzeum berendezése még egy ideig el 
fog húzódni. Azután ott van még az úgynevezett METESZ-székház. Arról 
megoszlanak a vélemények, hogy ez eredetileg jó vagy nem annyira jó 
épület-e, abban azonban mindenki egyetért, hogy a mostani állapotában 
ez egy vizuális seb a téren, amivel kezdeni kell majd valamit. Erre kormány-
zati szándék is van, folyik a kisajátítás, idõvel az Országgyûlés Hivataláé 
lesz. Szép munka lesz, egy építésznek még nagyon ki kell majd találnia… 
Ugyanakkor én azt is gondolom, ha már egy ilyen jelentõs beruházással 
átalakult a nemzet fõtere, annak valamilyen „gravitációja” is lesz, idõvel  
a tér többi épülete is megújul majd. Akár politikai, várospolitikai döntés ered- 
ményeként, akár egyszerûen azért, mert a lakók is érezni fogják a tér álla- 
pota és a lepukkant épületek közötti feszültséget. Azt remélem, a következõ 
néhány évben a többi nagy épületnek, közöttük a lakóházaknak is meg- 
valósul majd a rekonstrukciója.

Aki követte az építkezést tudja, hogy végig szenvedélyesen fotóztál 
(láthatók: www.flickr.com/photos/eclipse_chaser – TT.). Ezekbõl úgy 
tudom, könyv is készül.
Igazából két könyv készül. Egyik a Parlamentrõl szól majd, amin már 4-5 
éve elkezdtem gondolkodni – meglepetés lesz a szerzõtársam, a sze- 
mélye most még titok. A másik pedig valóban egy fotóalbum lesz, ami 
kifejezetten a Kossuth tér átépítésérõl szól majd.

Csodálkozva figyeli az életnagyságú gipszszobor, hogyan rejtõzik el a nagy szobor Hazajött a Rákóczi-szobor

A jóváhagyott gipszminta pontos méreteit pantográffal viszik át a kõtömbre, amiben benne 
rejtõzik a végleges szobor







A Látogatóközpont 6 méter magas edzettüveg-táblákból épített homlokzata



TÉrFELTáráS
Puskás Imrével, a KÉSZ Építo Zrt. 

mélyépítési igazgatójával beszélgettünk

Molnár Szilvia: A közelmúltban a kezembe került egy 1836-os Budapest 
térképmetszet, amin nagyon jól lehetett látni, hogy a jelenlegi Kossuth 
tér területén egykor egy nagy alapterületû, közvetlen folyami kapcsolat-
tal kialakított piac mûködött. Felmerült bennem, hogy tekintve a Parla-
ment hatalmas méreteire: nagyon komoly alapozásra kell gondolnunk 
az épület, a tér esetében. Mit tapasztaltak ezzel kapcsolatban?
Puskás Imre: Az építkezés tapasztalatai azt mutatták, hogy a Kossuth tér te- 
rülete az eltelt évszázad alatt folyamatosan alakult, így a mélyebb ágyazati 
részek is. Az idõrõl idõre megesett átalakítások, a háború okozta károk, újjá- 
építések nyomán rendkívül inhomogén altalaj fogadott bennünket, kivi-
telezõket. Gyakorlatilag a közmûvekbõl nem tudtunk a munkálatok megkez-
dése elõtt felkészülni: nagyon sok régi közmûvezeték – például a régi gáz- 
világításhoz tartozóak – a földben maradtak. Vagyis korábbi, megelõzõ 
korokból úgynevezett genplan-ek (egyesített közmûterv) nem maradtak ránk. 
Amikor a feltárt munkaterületen rátaláltunk egy-egy régi közmûvezetékre, 
akkor a továbblépés elõtt fel kellett deríteni a teljes nyomvonalát, így a kivi- 
telezés tervezett menetét az ilyen esetek rövidebb idõre, de megakasztották. 
Természetesen készültünk erre, így az idõbeli és térbeli organizáció terve- 
zésénél eleve A, B és C variációt is készítettünk. Nem csupán a hely külön- 
legessége és a fent vázolt körülmények, hanem a rendkívül rövid kivitelezési 
idõ – egy év – is indokolta ezt az eljárást. Felkészültünk arra, hogy gyakor- 
latilag bármi történik, akkor sem állhatunk le, a felmerülõ problémára gyors 
és megfelelõ választ kell adnunk, minden esetben. Lényegében nem beszél- 
hettünk hagyományos módú kivitelezésrõl, a Kossuth tér esetében folyamatos 
feltárásokat kellett végeznünk, amelyek során a régi palaalapozástól a há- 
ború utáni területrendezés törmelékein, csontvázakon, bombán át nagyon 
sok mindent rejtett a föld. Ez a terület a Parlament felépülését követõen 
teljességgel soha nem lett feltárva. Ebben részben nyilván tudatosság is volt, 
hiszen ez egy speciális, helyszín – állambiztonsági szempontból például. 

A helyszín specialitása mellett a helyzet is különleges lehetett a kivitele-
zés számára: turisták, látogatói csoportok szinte állandó jelenlétével és 
a folyamatos parlamenti munkával is számolniuk kellett. Hogyan készül-
tek fel ezekre a szituációkra? 
A kivitelezés ideje alatt három folyosót tartottunk nyitva a területen. Egyrészt 
a Parlamentet ellátó szolgáltatók, beszállítók számára, de külön folyosót 
nyitottunk a Parlamentben dolgozók részére, a harmadik folyosó pedig  
a Parlamentet látogatók kiszolgálását segítette. Mobilkerítések is segítették  
a terelést, alapvetõen mindvégig „kötött pályán” tudtak az emberek a tér 
környékén és a kijelölt területen mozogni, vagyis senki nem juthatott be  

Az építõiparban dolgozók számára fontos 
szempont az alkotás, létrehozás, a régi meg-
újítása, amikor a papíron szereplõ tervekbõl 
sok munka árán létrejön a végeredmény.  
A Kossuth tér rekonstrukciója jól példázta 
ezt a szempontot, hiszen nemzetünk fõte-
rének európai színvonalú megújítása kie-
melkedõ feladatot jelentett - mind szakmai-
lag, mind emberileg - ami fontos mérföldkõ 
mindannyiunk számára. A tér tájépítészeti-
leg letisztult, rendezett vonalaival átte -
kinthetõvé vált, remekül kiemelkedik a Parla-

ment csodálatos épülete. Az átadás óta 
eltelt rövid idõ alatt is örömmel tapasztaltuk, 
hogyan válik központi találkozóhellyé a tér. 
Turisztikai szempontból is kiindulópont lett, a tu- 
risták és a budapesti lakosok is birtokba vet-
ték, ami talán köszönhetõ a gépkocsik kizá-
rásának is, melyre a mélygarázs jelentette  
a végsõ megoldást. Kollégáim, mint a ki- 
vitelezõ csapat nevében is kijelenthetem, hogy 
megtisztelõ feladat volt részt venni ebben  
a projektben, hozzájárulni ahhoz, hogy a Par-
lament méltó környezetbe kerüljön.

TáPaI árPád - LÉTESíTMÉnyFELELOS (KOSSuTh TÉr)

a munkaterületre. Gyakorlatilag velünk dolgozott egy organizációs csoport, 
akik az elsõ perctõl kezdve a kivitelezés legvégéig segítették a munkánkat. 
Minden héten úgynevezett organizációs kooperációt tartottunk, amelyen 
együtt volt az említett csoport, a megrendelõ és a mérnökeink azért, hogy 
az induló hétre felkészüljenek – például delegációk érkezésére. Hiszen nem 
egyszerûen arról volt szó itt, a Kossuth téren, hogy egy adott ponton egysze- 
rûen megnyitottuk a lezárt területet az érkezõ delegáció elõtt, hanem na- 
gyon komoly biztonsági elõkészületekkel járt együtt minden egyes megnyi-
tás. Ezekre, az ilyen jellegû ellátásra is fel kellett készülnünk. Egyébként még 
most sem vonultunk le, mivel az átadás után még három hónapon át a cégünk 
tartja fenn a teret, vagyis fokozatosan veszi át tõlünk a leendõ üzemeltetõ. 

A Duna ingadozása, illetve a tavaly nyári árvíz nem befolyásolta  
a munkájukat? 
De igen, sajnos befolyásolta a kivitelezést az árvíz. Gyakorlatilag  
a rakparti építést, a mélygarázs és a Látogatóközpont-építést is le kellett 
állítanunk, a teljes addigi organizációt pedig át kellett terveznünk. Az 
áradás lényegében egy hónapot vett el a tervezett idõbõl, hiszen az árvíz 
elõ és utóélete – érkezése és levonulása – egyaránt meghatározta  
a munkánkat. Az árvíz hatását, például a mélygarázsra lehetett prognosz-
tizálni, azonban gondolnunk kellett azzal is, hogy az élet felülírhatja  
a prognózist. Komoly próbatétel volt az az idõszak. 

Különösen nagyszabású kivitelezés esetében ritkán esik szó a techno-
lógiai sorrendrõl. Arról, hogy mi mit követ és miért az építéskor. A Kos-
suth tér rekonstrukciójánál mi volt a sorrend? 
Elsõ lépésként a régi burkolatokat kellett megszüntetnünk és minden 
anyagnak a megfelelõ helyet kellett biztosítanunk – beleértve a bontott 
anyagokat, utcabútorokat, zászlótartót, szobortalapzatokat és szobrokat stb. 
Az áthelyezésekkel, deponálásokkal idõben párhuzamosan indult a régi 
közmûvek feltárása, megszüntetésük, és az újak kiépítése. Vagyis a bontás 
és építés átfedésben történt. Tulajdonképpen sakktáblaszerûen folyt  
a kivitelezés: ha leállás volt valamilyen probléma miatt, akkor máshol 
haladtunk tovább és késõbb, amikor megtaláltuk a felmerült problémára 
adható legjobb megoldást, akkor visszatértünk és befejeztük a munkát. 
Mindez nem azt jelenti, hogy megjelenésében bármi változott a téren: 
minden a tervek alapján született meg. 





Az anyaghasználatban vagy technológiában találunk sajátosságokat?
A teljes területen természetes kõvel burkoltunk. Felhasználásuk és a ge- 
ometriai kialakításuk is egészen kivételes, speciális. A nemzet fõterét 
gránittal borítottuk, egyedi méretû lapokkal (50 x 100 x 15 cm).  
A szinthatárolók is javarészt tömbkõbõl készültek, szintén gránitból.  
A közel 50 ezer négyzetméternyi burkolat nagyjából 80-85 százaléka 
andezit. Az anyagok kiválasztása hosszú idõt vett igénybe, olyan 
lelõhelyeket kellett találnunk, amelyek folyamatos ellátást biztosítottak 
számunkra, és emellett egyenletesen és megbízhatóan magas mi- 
nõségû anyagot képesek szállítani, így az andezit Erdélybõl, a gránit 
Csehországból, Ausztriából és Lengyelországból érkezett. A kõanyag 
nagyszerû minõsége, az egyedi kialakítás és az elrendezésük – páro-
sítva a közel 40 fajta, vagyis nagyon változatos növényanyaggal –, 

Feszített, látszóbeton-gerendákkal alátámasztott üvegtetõn át a Parlament homlokzata

úgy gondolom, nagyon szép végeredményt hozott. Sok ember, sok 
résztvevõ elgondolása teljesült ebben a megjelenésben. 

A saját szakmai életútjára vetítve mit jelent a Kossuth tér rekonstrukciója? 
Amikor a munkáltatóim felkértek erre a feladatra, akkor legelõször a feladattal 
járó óriási felelõsség jutott eszembe. Ez a megbízók, a tervezõk, a munkáltató-
im és a közvetlen kollégáim felé való felelõséget egyaránt jelenti. Sok ember 
sorsát befolyásolja, hogy hogyan megy végig egy projekt. Nem minden év- 
ben épít Kossuth teret az ember. Aztán a felelõsség után a sorban, a találko- 
zás szó jutott eszembe: a múlt és a jelen találkozásának, összhangjának  
a megteremtése, majd ezen keresztül a tér kompozíciójának, az anyagok, az 
anyagi minõségek közötti harmónia megteremtése a megrendelõi igényeknek 
megfelelõen. Azt hiszem, ezeket jelenti számomra ez a rekonstrukció.

Fotó: Wachsler Tamás



a KOSSuTh TÉr 
MÉLyE 

Interjú Sáray Zoltánnal, a Kossuth téri 

mélygarázs-projekt igazgatójával

Molnár Szilvia: Ha csupán önmagában a helyszínt tekintjük, bizonyá-
ra abszolút egyedi kivitelezési projekt lehetett a Kossuth tér rekonstruk-
ciója, közelebbrõl a Házon belüli, részben az épület alatti létesítmé-
nyek, mint a Parlamenti Múzeum, illetve a térfelszín alattiak, mint  
a mélygarázs, a Látogatóközpont. Amennyiben a KÉSZ Építõ Zrt. eddi-
gi munkáival vetnénk össze, akkor miben volt más, mint az eddigiek?
Sáray Zoltán: Általában az organizációt, az esetenként napi szintû egyez- 
tetést a megbízóval mindenképpen megemlíteném (hiszen a Parlamenten 
belül is dolgoztunk). Hatalmas mennyiségû betont, acélt kellett behorda-
nunk a felszín alatti részekre. S mindezt megnehezítette, hogy közben 
felszíni munkák is folytak a területen, a téren. Gyakorlatilag minimális volt 
a felvonulási területünk, jórészt a rakpart felõl emeltük be az építési te- 
rületre a szükséges anyagokat. A függõleges anyagmozgatást 4 torony- 
daru összehangolt munkája végezte.

Milyen mélységben kellett dolgozniuk?
Négy szintrõl beszélünk, ebbõl három szintet foglal el a mélygarázs, 
valamint – a mélygarázs legfelsõ szintjére ültetve – egy szintet a Láto- 
gatóközpont tere. Ennek a négyszintes alépítménynek az alsó síkja 13 
méter mélyen van a föld alatt. 

Miközben önök a mélyben dolgoztak, a felszíni közlekedés elõtt nyit-
va állt a terület? 
Nem, a határoló épületek mentén kerítéssel zártuk le végig a területet. 
Puskás Imre csapatával, õk a közmûveket és a térfelszínt építették ki, szoros 
egyeztetésben voltuk az egész kivitelezés folyamán, hogy úgy férjünk hozzá 
a mélygarázshoz, hogy mindeközben ne akadályozzuk a téren folyó munkát. 

Puskás Imre azt mesélte nekünk, hogy roppant inhomogén a tér terüle-
te, az altalaj. Feltárásakor különbözõ összetételû talajrétegek, vegyes 
anyagok, „a háború maradványai” fogadták õket. Azon a területen, 
abban a mélységben ahol önök dolgoztak, mit tapasztaltak? 
Nálunk ez nem igazán volt jellemzõ, hiszen mi résfalas alapozással 
dolgoztunk. Ezzel a technikával készült a mélygarázs, és ez szinte teljesen 
kizárja a hasonló „meglepetéseket”. Lényegében egy zárt dobozban 
építettünk, amit onnantól fogva, hogy elkészülnek a határoló falak, nem 
befolyásol a talajvíz, sem pedig a talajmechanika. Egyedül a tavaly nyári 
árvíz idején történt meg, hogy elkerülendõ az esetleg érkezõ víz nyomásá-
ból eredõ károkat, az áradás elõtti idõben – az árvíz levonulásáig –  
a statikus által elõírt vízmennyiséggel fel kellett töltetni a már kész területet.

Milyen alapterületekrõl beszélünk az önök által épített létesítmények 
esetében? 
Nagyjából 30 ezer négyzetméter az összesített alapterülete a garázs- 
szinteknek, a Látogatóközpont közel 3000 négyzetméteres. A Parlamenti 
Múzeum pedig 400 négyzetméter alapterülettel épült meg. A tér 
közmûveinek kiépítésével egy idõben indult a mi munkánk is, most már 
csupán a Látogatóközpont és a Parlamenti Múzeum belsõ installálásának 

Az a pillanat belém égett, mikor március 14-én este az épí-
tési kerítést elbontották. Arra számítottam, hogy talán egy-
két járókelõ, turista andalog át a nyitott téren, de ennek elle-
nére a Kossuth tér percek alatt benépesült. Egyhelyben 
toporgó emberek mosolyogva, kíváncsian várták, hogy egy 
év után megtehessék az elsõ lépéseket a nemzet fõterén.  
Ott ahol emberek ezrei dolgoztak azért, hogy az álom való-
sággá váljon, ahol nemrég gépek, építõanyagok jelezték: itt 
értéket teremtenek. Tervezõk, mérnökök, szakemberek, mun-
kások önzetlen erõfeszítését „használhatja” minden büszke 
magyar és országunk vendége. Egy olyan példaértékû 

együttmûködés gyümölcsét, mely mögé kivétel 
nélkül állt be mindenki. Legyen az államférfi, 
alkotó, tervezõ, építõ vagy kíváncsi járókelõ. 
Akik hittek benne, s azok is akik kételkedtek, 
együtt bizonyosodhatnak meg arról, hogy 
elkészült Magyarország fõtere. Szívem szerint 
egyenként gratulálnék minden embernek, aki-
nek része van a sikerben, de legyen ez a pár 
sor a köszönet helye. Köszönöm. Köszönöm  
a csodát, amit megélhettem, amit ma már bár-
ki átélhet aki áthalad a téren. 

PInTyOKE MarcELL (KÉSZ ÉPíTO ZrT.) 
MarKETInG ÉS KOMMunIKácIóS IGaZGaTó



utolsó fázisa zajlik (interjúnkat április 10-én rögzítettük – szerk.). Vagyis, 
egy év alatt született meg az említett három létesítmény. 

Milyen anyagokat használtak, amelyek különlegessé, egyedivé teszik 
a létesítmények belsõ tereit? 
Mind a mélygarázs, mind pedig a Látogatóközpont monolit vasbetonból 
épült meg. Ami a Látogatóközpontot igazán különlegessé teszi, az egyrészt 
a tér fehér színû látszóbeton-fala és a födém. Ez hosszas technológiai kísérlet 
eredményeként született meg: sok idõnkbe telt – legalább két hónap kellett – 
amíg megtaláltuk azt a színt, leegyeztettük a zsalutábla-képeket, lesarkítások 
mértékét és lehetõségét, vagyis azt a repedésmentes, esztétikailag tökéletes 
megoldást, amivel mind a tervezõk, mind pedig a megrendelõ maximálisan 
megelégedtek. De kivételes, igencsak lassan kivitelezhetõ mûgyantás teraz- 
zo-burkolatot készítettünk a Látogatóközpontba és a Parlamenti Múzeumba, 
ennek az árnyalata szinte megegyezõ a látszóbeton színével. 

Miért lassú a terrazóval dolgozni? 
Általában nagyon sok munkafolyamatot igényel. Ráadásul ennél  
a projektnél télen kellett kialakítanunk a burkolatot és ehhez az anyaghoz 
+10 fok feletti hõmérsékletre van szükség a kivitelezési területen. Vagyis az 
állandó hõmérsékletet tartanunk kellett. Másrészt 4-5 munkafázis szüksé-
ges, amire kialakítják a padló szerkezetét, ezt követõen legalább 3-4 mun-
kafázisból áll a csiszolás, amit a vaxolás és polírozás fázisai követnek. 
Tehát nagyon sok lépésben készül el ez a típusú felület. A beépített 
anyagokra visszatérve, mindenképpen megemlíteném az üveget. A Parla- 
menti Múzeum fûthetõ, üveggerendákkal és fehér, feszített látszóbeton-ge-
rendákkal alátámasztott üvegtetõt kapott. De a Látogatóközpontban is 
alkalmaztunk üveget, ott üveghomlokzat készült, ami 6 méter magas ed- 
zett táblákból épült meg. Ilyen méretû táblákat itthon nem tudtunk volna 

leedzetni, így külföldrõl kellett a táblákat beszereznünk. Ugyancsak 
különlegesek és nagy kihívást jelentettek a bronzszínû rámpalehajtók 
homlokfalainak és néhány fémbõl készült homlokzatnak a kialakítása. Ezek 
változó vastagságú rozsdamentes-acéllemezekbõl készültek, a vastagság 
helyenként eléri a 10 millimétert is és egy részük, különbözõ lyukátmérõvel 
perforált. A látszó-betonhoz hasonlóan ezek esetében is hosszas kísérlete-
zés, kutatás elõzte meg a kivitelezést, amire rátaláltunk a tervezõknek és  
a megrendelõnek egyaránt megfelelõ anyagra és technológiára. Ami 
ugyancsak kivételes, a körülmények szempontjából, az a Parlamenti 
Múzeum, ami a Parlamenten át és a Látogatóközponton keresztül egyaránt 
meg-közelíthetõ. Ennek a területét úgy alakítottuk ki – pontosabban 
süllyesztettük le egy szinttel az épületen belüli földszinthez képest –, hogy 
biztonságtechnikailag abszolút kiemelt szintû helyszínrõl volt/van szó. 
Folyamatos parlamenti mûködés mellett, figyelve porra, zajra, végeztük  
a munkánkat. Jó érzés elmondani, hogy soha semmilyen probléma nem 
merült fel a kiviteli szituációkkal kapcsolatban. Ami az építés fizikai 
körülményeit illeti: egy 2,5 méter széles kapun át kellett az összes anyagot 
behordanunk a múzeumi térbe, majd a törmelékeket és a földet kihorda-
nunk onnan.

Mindig érdekel, különösen egy ilyen volumenû megbízás esetén, hogy 
milyen érzésekkel tekintenek vissza a résztvevõk a munkájukra. Így most 
megkérdezem, hogy szakmailag mit jelent az ön számára ez a projekt? 
Minden speciális, különleges kihívásokat magában foglaló feladatnak 
nagyon örülök, függetlenül attól, hogy milyen sokat kell vele dolgoznom. 
Maga a mélygarázs technológiai szempontból ugyan nem, de méretét 
tekintve mindenképpen érdekesnek tekinthetõ, kihívás volt. A Parlamenti 
Múzeum és a Látogatóközpont pedig a magasabb igényszinten kialakított 
és nagyon magas esztétikai minõsége miatt lesz emlékezetes számomra.

Mûgyantás terazzo-burkolat, fehér látszóbeton és üveg varázsolják egynemûvé a Látogatóközpont belsõ terét 
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Méltó újragondolás

interjú Bodi Imre és Frikker Zsolt építészekkel 

A soproni Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata 
az új funkciókon túl az egykori templomtér többcélú felhasználását is 
lehetõvé tette. Elsõ díjat nyert munkátok milyen megoldásokat ajánl az 
épület tágabb környezetének átalakítására?
F.ZS.: A Paprét jelenleg beépítetlen telkekkel, elhanyagolt, hasznosítat-
lan épületekkel körülvett, kihasználatlan potenciállal rendelkezõ terület, 
így már a tervezés elején fontos szempont volt az épület helyének és kör-
nyezeti összefüggéseinek vizsgálata. Tervünkben egy közösségi funk- 
ciókkal ellátott, napi szinten mûködõ városi alközpontot képzeltünk el. 
A környezõ értékes, használaton kívüli épületállományra funkcionális 

javaslatokat tettünk, a terület parkolását újragondolva pedig egy értelme-
sebben használható, és új rendeltetésekkel (játszótérrel, kávézóval) 
megtöltött zöldfelületet alakítottunk ki. A tér-park megújításához szorosan 
kapcsolódó feladat az Ikva-patak revitalizációja, valamint a patakpart 
megújítás is, így az új park megnyitásával valós, intenzív kapcsolat jöhet 
létre a tér, a játszótér, és a patakpart között.

B.I.: Célunk egy élõ, folyamatosan pezsgõ intézmény létrehozása, amely 
maximálisan az itt lakók hasznára válhat és építészetileg is méltó 
újragondolása lehet az egykor élettel teli zsinagógának.

A kiírás szerint: „egy új, kisméretû, intim hangulatú, imaház céljára 
megfelelõ helyet kell biztosítani: a meglévõ monumentális templomtér 
»imaház« jellegû kialakítása nem kívánatos.” Elképzelésetek azonban 
mégis az utóbbi koncepciót szorgalmazta.
B.I.: A vallásgyakorlást és a közösségi életet egymással összefonódva 
képzeltük el, így a zsinagóga nagy imatermébõl egy olyan többfunkciós, 
rugalmasan mûködõ közösségi nagytermet alakítottunk ki, amely  
a különbözõ rendezvények, közösségi események befogadása mellett 
imaházként is funkcionálhat. Ellentmondásosnak éreztük, hogy a hitéletet  
a zsinagógatértõl függetlenül, egy teljesen új tömbbe helyezzük el, 
kirekesztve ezzel a vallási közösséget a központi épületbõl.

A bírálóbizottság értékelése szerint az utcai front karakteres építé -
szeti megfogalmazása a terv egyik fõ erénye. Milyen formavilág-
ban gondolkodtatok?
F.ZS.: Az egykori zsinagóga rendelkezik egyfajta ünnepélyességgel, 
tekintéllyel, még annak ellenére is, hogy az utcafrontról a korabeli 
törvényi szabályozások miatt vissza kellett húzni az épületet. Mi ki- 
használva ezt a térbeli helyzetet, egyfajta „melléállásban” gondoltunk. 
Ez a megoldás szépen összhangban van a két épület általunk elképzelt 
viszonyával, ahol az új bõvítés finoman a régi épület elé lép és 
megjelenik az utcafront térfalában.

B.I.: Ezen felül a tervezett bõvítés homlokzati díszítésében beton növényor-
namentika jelenik meg, amely jelrendszerében a zsidó kultúrának,  
a zsinagógának egy finom megidézésére asszociál. A meglévõ tömeg 
teljes homlokzati rekonstrukcióját nem tartottuk hitelesnek, mivel az 
átalakítás során az eredeti funkcióból adódó jelentéstartam megváltozik, 
az épület életében pedig hosszú idõ után egy új korszak kezdõdik.
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Papréti Zsinagóga (1890–1891) eredeti tervezõje: Schiller János
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Emlékezés és emlékeztetés

Interjú nagy Marianna építésszel

A Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszéke a városvezetéssel 
együttmûködve, hallgatói pályázatot írt ki a zsidó hitközség holokauszt 
emlékhelyének kialakítására. A programként megjelölt tér, az emléke-
zés terét hozza létre, amely az ortodox közösség sokcélú igényeit 
kielégítõ ideális együttes központjában található. Mit lehet tudni  
a szomszédos épületekrõl?
A tervezési helyszín, ahol az emlékhely megépül majd, Debrecenben,  
a Pásti utcában található. Az utca tengelyére merõlegesen, a zsidó vallás 
ortodox irányzatát képviselõ 600 férõhelyes zsinagóga jelenleg felújítás 
alatt áll. Mind téri struktúrájában, mind rituáléjában konzervatív irányvonalat 
képvisel, ragaszkodik az õsi hagyományokhoz. Udvarán 1910-ben készült 

el, reggeltõl estig nyitva tartó felekezeti helyként, a téli imaház tömbje.  
A rituális fürdõ egy másik épületben található, amelynek szertartását  
a férfiak és nõk külön csoportokban végzik, de eredetileg a nõi mikve az 
imaház alatti pincében kapott helyet. Szintén központi helyen található  
a tradicionális zsidó konyha meghatározó történeti részét képezõ kóser 
mészárszék épülete, amely a rabbi és a hitközségi elöljáró lakásával 
egészült ki. Az együttest az egykor húsfeldolgozó üzemként funkcionáló, ma 
üzletsorként mûködõ tömb keretezi. Az épületek között köztes, sajátos 
udvartér formálódik, amelynek méltó részévé válik a tervezett emlékhely is.

A térszervezés központi gondolata a fal, az emlékezés és emlékezte-
tés fala. A direkt szimbólumokat kerülve milyen építészeti eszközök 
idézik meg a hely szellemét?
Két falat is tartalmaz a megjelölt udvartér. Az egyik a meglévõ kóser 
mészárszék tûzfala, amely vakolatlan téglafelületével, valamint a helyenként 
hiányzó téglákkal a régi városrészre emlékeztet. A másik, egy új vasbeton 
fal, amely az említett tûzfallal szemben, az utcafronti üzletsor hátfala mentén 
haladva a holokauszt áldozatainak állít emléket. Konzolként beforduló teteje 
olyan tériséget hoz létre, amely a látványban egy képzeletbeli belsõ tér 
intimitását nyújthatja, melynek ez a fala maradt meg csupán. A megjelölt 
udvarrész tehát a két fal között lesz, kavicsburkolata pedig a zsidó temetõk 
köveit idézi. Az emlékezés egyéni vagy csoportos lehetõségét az itt 
elhelyezett beton ülõpadok elhelyezése is „segíti”, de akár a város és  
a hitközség kulturális életének is a részévé vállhat majd. Egyébként járás 
közben a kavics csikorgó hangja az emlékezés és emlékeztetés folyamatá-
nak drámaiságához kapcsolódó hang, a város múltját idézõ fal elõtti 
zöldfelületi sáv pedig az idõ dimenzióját szimbolizálja. A régi fal hiányzó 
tégláinak sávjai, a kavicsburkolatban elhelyezett hosszanti elrendezésû 
ülõpadok, az emlékfalon szereplõ nevek sorai, a köztük llévõ „hiányhelyek”, 
valamint a tetõkonzolon látható hosszanti perforációk, mind-mind egy 
összefüggõ térbeli folyamat meghatározó elemei.

Az említett két fal közül az egyik a Holokauszt áldozatainak az emlékfa-
la, az emlékezés fala, a másik pedig a régi városrész múltját idézi fel?
Igen. Az emlékezés falán, acéltáblákon az áldozatok nevei és feliratok 
szerepelnek, hiszen a zsidóság életében különleges jelentõsége van az 
írásnak, ez a folytonosság eszköze. A fal alsó szakaszában hosszanti 
mélyedések is láthatók, melyekbe az elhunyt felé irányuló tisztelet jeleként,  
a zsidó emlékezés-hagyományban használatos kavics elhelyezésre is 
lehetõség van. A hosszanti irányú lyukarchitektúrával kialakított tetõkonzol  
a jövõt és a reményt szimbolizálja, a napsugár pedig ezeken átbújva 
különleges fény-árnyék játékot fest a felületre. A régi fal a városrész múltját 
idézi meg, de elvont formában a debreceni „zsidónegyednek”, egy nagyrészt 
elpusztult közösségnek és a városban betöltött helyének is emléket állít, hiszen 
a debreceni zsidóság társadalmi szerepe mindig is meghatározó volt. 

A tervezési koncepciód annyira elnyerte a zsûri tetszését, hogy Kovács 
Péter és Sugár Péter építészek szakmai segítségével már  
a kiviteli tervek is elkészültek. 
Igen, és szerencsére a munka során kialakult fordulatos helyzeteknél is 
számíthattam a szakmai tudásukra, tapasztalatukra, önzetlen segítségükre. 
Óriási élmény és lehetõség egy fiatal pályakezdõnek, hogy ilyesfajta 
szellemi támogatottságot és szakmai segítséget kaphat.
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„Weiss Manfréd háza”

Interjú Bokor Péter építésszel

A Dél-pesti (Pesterzsébet, Csepel, Soroksár) Zsidó Hitközség már az 
1900-as évek eleje óta mûködõ hitközségek közös szervezete volt. Az 
1960-as években a csepeli imaház, majd az erzsébeti régi, nagy zsina-
góga bezárása után 2002-ben alapították meg ismét a dél-pesti körze-
tet, amelynek egyre növekvõ közössége egy több száz ember befoga-
dására képes zsinagóga kialakítását igényelte. Tekintettel arra, hogy az 
elmúlt 8 évtized alatt nem épült zsinagóga hazánkban, szükség volt eset-
leg a külföldi példák tanulmányozására a tervezés során?
Valóban, a holokauszt után Budapesten nem épült új zsidó templom, 
azonban szerte a világon – legfõképp ahol erõs zsidó közösségek 
élnek, vagy alakultak ki – számos zsinagóga épült ebben az idõben. 
Gondoljunk akár Mario Botta svájci sztárépítész tel-avivi egyetemi 
campuson álló épületére, vagy az éppen átadott nagy jeruzsálemi 
zsinagógára, de említésre méltó példa Frank Lloyd Wright Pennsylvania 
állambeli Beth Sholom zsinagógája is. Érdekes a történetben, hogy 
Németországban az ezredforduló elõtti években, ahol a holokauszt után 
szinte alig maradt zsidóság, a zsinagógaépítészet virágkorát élte. Tehát 
a tervezés alatt szerencsére volt mit megnézni a szakirodalomban, az 
interneten és néhányat tanulmányozhattunk élõben is. 

A hely sajátosságaiból kiinduló tér- és formaképzés egyszerre kellett, 
hogy megfeleljen a környezõ családi házas övezet adta elõírásoknak, 
valamint a Csepel ipari hagyományait idézõ építészeti nyelv sajátos-
ságainak. Milyen építészeti elemek segítik az illeszkedést?
A tervezés során elsõsorban a saját magunk által felállított szempontok-
nak akartuk megfeleltetni az épületet. Természetesen alapvetõ feladat 
volt a vallási hagyományokhoz történõ igazodás és a holokauszt során 
mártírhalált halt csepeli polgárok emlékének megörökítése. Ugyanakkor 
fontosnak tartottuk, hogy a hitélet gyakorlása mellett az oktatás, és a kul- 
turális tevékenység is központi szerepet kapjon az épületben. Az eddigi 
magyarországi példák mindig az adott korra jellemzõ templomok stí- 
lusával nagyjából megegyezõ megjelenéssel épültek. A jelenlegi épület 
megfogalmazásánál a célunk mind stílusában, mind anyaghasználatá-
ban, egy XXI. századi épület megteremtése volt. Csepel ipari hagyo-
mánya közismert, éppen ezért a zsinagóga külsõ megjelenésével 

szeretnénk erre az ipari múltra, a hely szellemére és az ezektõl 
elválaszthatatlan Weisz Manfréd-i örökségre utalni. Az épület fõ 
tömegét, az ovális templomteret kívülrõl rozsdás fémlemezzel, Corten-
burkolattal látjuk el, ami önmagában nagyon korszerû építészeti anyag, 
valamint egyértelmû utalás az említett nehézipari hagyományokra. 
Egyébként ez a rozsdás fémlemezburkolat a templomtéren belül,  
a tóraszekrényen is megjelenik. Az ovális térhez csatlakozó kiszolgáló, 
oktatásra alkalmas helyiségek, a rabbi lakás, és a vallásos követelmé-
nyeket kielégítõ konyhát magában foglaló épülettömeg pedig, hogy 
illeszkedjék a családi házas környezethez, bontott téglaburkolatot és 
fém nyílászárókat kapott. Szeretnénk a zsinagógának a „Beth Weiss 
Manfréd” – Weiss Manfréd háza - nevet adni, de ez egyelõre a vallási 
hagyományokkal ellentétesnek tûnik.

Milyen telepítési szempontokat kellett figyelembe venni az épület 
elhelyezésekor?
A zsinagógákban a tóraszekrényt Jeruzsálem irányába kell tájolni, ez 
Magyarországon délkeleti irány. A templomtér ezért lett a derékszögû 
rendszerbõl elfordított kialakítású, ami szerencsés módon – követve az 
évszázados hagyományokat – Csepel Szent Imre tere felé, és az ott 
álló katolikus templom felé tekint. 

Különleges jelentéstartama van a kapu térjátékának. Mi is ez pontosan?
Az utcai térzárás alapvetõ biztonsági követelmény, azonban a funkció-
ból adódó kötöttséget, merevséget, a 960 elhurcolt csepeli áldozatra 
emlékeztetõ 960 kicsi fémelem látványos térplasztikája teszi mozgalmas-
sá. Belépve a kapun – mely arra hivatott, hogy a széthullott zsidóságot 
jelképezze kicsiny kockáival – a zsinagóga bejáratához érkezünk, ahol 
már tömör formában jelenik meg a kapuzat motívuma, mintegy szimboli-
zálva az újra összeállt és megerõsödött zsidó nép szövetségét.
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Virtuális séta helyett: modellezés
Szerzõ: Uhl Gabriella

Tulajdonképpen meglepõ, hogy a 21. szá-
zad elején, amikor az építészeti szoftverek 
egyre tökéletesebben imitálják a megépí-
tendõ épületet, s virtuális sétánk során érzéki 
élményként járhatjuk be a ház minden rejtett 
zugát, rendezhetünk és átrendezhetünk 
elemket, miért éli újra reneszánszát az építé-
szeti modell mint design tárgy? A vizuális 
képalkotó technika minden trükkjével felfegy-
verkezett virtuális modell mégsem szorított ki 
teljesen a míves munkával, lassan, aprólé-
kosan készülõ tárgyi megfogalmazásokat.  
(A modellek virágkorát jelzi, hogy a nemzet-
közi kiállításokból csak egy átfogót említsek 
a müncheni Pinakothek der Modern tárlata – 
Show and Tell –, amely a múzeum jelentõs de- 
sign és építészeti gyûjteményébõl válogatva 
kifejezetten a modelleken és modellekkel me- 
séli el az építészet történetét.)
A kérdés aktuális magyarországi felvetése 
Makovecz Imre a Vigadóban látható átfogó 
gyûjteményes tárlatával kapcsolatban merül  
fel, amelynek központi eleme a Limesmodel  
csapata által a tárlatra elkészített, a maga ne- 
mében, hatalmas templommodellje. A jelentõs  

csapatmunkát igénylõ, lenyûgözõ tárgye-
gyüttes sûrüsödési pont a kiállításban. 
A mintadarab jelentõsége és kisugárzása 
elsõsorban a beléfektetett aprólékos munká-
ban rejlik. Éppen virtuális korunk vágyik arra, 
hogy a teremtést valóságosan is megélje, visz-
szaadja a kézmûvességnek a jelentõsé- 
gét. Nem naiv formázásról beszélek, hanem  
a korszerû technológiát professzionálisan 
használó, darabról darabra építkezõ mód-
szerrõl, amelynek lényege a gondos formá-
zás, a hibátlanul elõállított és legyártott al- 
katrészekbõl következetesen építkezõ modell. 
A minta készítése egy korábbi gyakorlatba, 
az építõmûhelyek (páholyok) misztikus világá-
ba vezet vissza, amely a mesterségbeli tudás-
ra építetten szakrális atmoszférát teremtett. Az 
emberi kéz ügyességének felértékelõdése az, 
amely a megépítetlen templom modelljébe  
a szakrális élményt létrehozza, imitálva azt  
a munkafolymatot, amely az építkezés során 
is végbe mehet. 
Az épületmodellek kultuszának azonban – 
nagyszerûségük ellenére – történelmi dimenzió- 
ban negatív szerepük és erõsen kritikai olvasatuk 

is létezik. Ha már müncheni példát citáltam, 
maradjunk is e városban. A Haus der Kunst 
Paul Ludwig Troost tervezte épületének hatal-
mas modelljét pompás felvonulástól kísérve 
mutatták be (1933), majd a megépített épület-
ben a náci Németország mûvészetét pro-
pagálták illetve az általa szigorúan elítélt 
mûveket állították ki (Die Entartete Kunst).  
A mintadarabot, mint a német építészet szim-
bólumát a párizsi világkiállításon és a velen-
cei biennálén is kultusztárgyként állították ki. 
Az intézmény történetét kritikai aspektusból 
elemzõ kiállításra (Geschichten im Konflikt: 
Das Haus der Kunst und der ideologische 
Gebrauch von Kunst 1937-1955) Christian 
Philipp Müller designer a ház egykori kultusz-
modelljét csokoládéból készítette el, találé-
kony anyaghasználatával utalva a történe-
lem mulandóságára. 
A modellek virágkorának magyarázatát ad-
hatja, a szobrászi megformáltságú épületek 
kedveltsége. Az épületmintázás gesztusa eme-
li el az építészetet a technikai meghatározott-
ságtól, a funkciók szigorú rendjétõl, miközben 
a folyamat során sohasem feledkezik el teljes 

A kiállítási tér középtengelyében: a budapesti Apor Vilmos térre tervezett,  eleddig meg nem épített Szent Mihály templom modellje (Makovecz-kiállítás/Vigadó, 2014.március 17-szeptember 21.) 

Fotó: MMA/Török Máté
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mértékben ezekrõl, csak a könnyedség látsza-
tát kelti, a fantázia diadalát mutatja, miköz-
ben megvalósítása (megvalósíthatósága) szo-
rosan összefügg és együtthalad a technológiai 
fejlõdéssel. Ennek elrejtése és megmutatása 
egyszerre adja a szoborszerû épületek vonzá-
sát. Ha azonban az épületet a szobrászat 
felõl közelítik, jellegzetességeit bemutatni 
akkor lehet, ha modelljét nem kizárólag számí-
tógépen mutogatjuk, hanem valóságos minta-
darabot készít, készíttet belõle az építész. A tér- 
szervezés, amely mind a szobrászat mind az 
építészet sajátja, itt a mintában találkozik. 
Arány, képzelet és játék egyszerre van benne 
jelen. A modell lehetõséget ad arra, hogy az 
épület szobrászat isnspirálta részei a befogad-
ható méretben érzékelhetõek legyenek, hiszen 
az építészeti léptékváltáskor (ha megépül az 

elképzelt és modellben is létezõ épület) már 
nincs olyan kitüntett pont, amelyrõl részletei-
ben mindenhonnan érzékelhetõ lenne a térbõl 
kihasított együttes. A modell az, amely az épü-
let szoborszerûségét megmutatja és megõrzi. 
Alkotás és dokumentum egyszerre.A modellek 
utópiák is egyben. Elvágyódást jeleznek a vir-
tuális világból. A hétköznapok virtuális terei, 
világai számos érzékcsalódásra adnak okot. 
Elveszejtik kintrõl és bentrõl, magasról és ala-
csonyról alkotott képünket, szellemileg meg-
nyílt de térélményében zárt világba szorí-
tanak. A mintadarabok látrehozása ebbõl  
a megváltozott térhez való viszonyból billen-
tenek ki. Szigorú méretarányuk alapján a ház 
elképzelhetõ és bejárható. Vagy inkább kö- 
rüljárható, bekukkantható, birtokba vehetõ.  
A modell nézésekor, (meg)tekintésekor része-

A kiállítási tér középtengelyében: a budapesti Apor Vilmos térre tervezett,  eleddig meg nem épített Szent Mihály templom modellje (Makovecz-kiállítás/Vigadó, 2014.március 17-szeptember 21.) 

Fotó: Telegdi Zsolt 

Fotó: Telegdi Zsolt 

Fotó: Telegdi Zsolt 

Megépült házak kontrasztjaként uralkodik a „szobor”, összefoglalva a makoveczi 
életmû monumentális jellegét

Térélményében és érzékelésében teljesen mást képvisel mint a virtuális modell

se lehetünk az épületnek, in situ. Térélményé-
ben és érzékelésében teljesen mást képvisel 
mint a virtuális modell. Míg az kizárólag kép-
zeletünkkel operál a tárgy többrétû élményt 
generál. Materializálja az élményt, a propór-
ciót visszaadja, a kizárólagos fantasztikum 
helyett az építészeti elemek valóságos(abb) 
nagyszerûségét jeleníti meg. Tapinthatóságá-
ban, anyagszerûségében a megépíthetõség ér- 
zetét kelti. Ez az az érzet, amely a Makovecz- 
kiállítás szempontrendszerében indokolttá  
tette a hatalmas 3 és fél méteres modell elké-
szítését, amely az építész az Apor Vilmos tér-
re tervezett eleddig meg nem épített Szent 
Mihály templomát ábrázolja. A tárlaton a meg- 
épült házak kontrasztjaként uralkodik a „szo-
bor”, összefoglalva a makoveczi életmû monu-
mentális jellegét.

A makettet a Limes Model Kft. építette, 
M7 1:25 méretarányban

Megalkotásában részt vett:
Molnár Zoé, 
Kelemen Sándor, 
Telegdi Zsolt, 
Sarkadi Zsolt, 
Cséplõ Attila, 
Ivicsics Júlia, 
Rácz Róbert, 
Horváth Dénes, 
Kádár Zsolt, 
Kalmár Bence, 
Nagy László, 
Csizmazia Géza

Az Országos Fõépítészi Iroda részérõl közremûködtek: 
Szij Zoltán, 
Füleky Zsolt, 
Bartos Cecília, 
Baloghné Simon Viktória, 
Engloner Gyöngyvér, 
Katona András, 
Várnai Bence, 
Pálfalvi Ferenc, 
Dénes Tibor
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Ló tignóv!
Austin Kleon: Lopj úgy, mint egy mûvész! / 10 tanács a kreativitásról, HVG Könyvek, 2013

ALmAformA
Leander Kahney: Jony Ive / A zseni az Apple termékei mögött, HVG Könyvek, 2014

Ne dõljünk be a látszatnak! Noha egy könyv-
formájú könyvrõl van szó Austin Kleon dolgo-
zata esetében élek a gyanúperrel, hogy az 
aforizmagyûjtemény sorait valójában amo-
lyan elgondolkodtató, csípõs, inspiráló, provo-
katív szlogenek halmazának szánta a szerzõ. 
A 8. parancsolat, Ne lopj! körül forognak  
a gondolatok, ám nem etikai, vagy morálfi-
lozófiai megközelítésben, hanem a kreativitás 
lényegi mûködésének nézõpontjából. Noha 
az emberi kultúra és gondolkodás évezrede-
inek egyik kulcsmomentuma volt az originali-
tás-elve, Kleon elgondolása ennek az elvnek  
a digitális korban történõ felpuhulásáról szá-

Mélységesen egyetértek a Nemzeti Múzeum 
gyarapítási osztályának döntésével. Korunk 
méltatlanul alulbecsült tárgya a hátizsák. 
Felütöm a nagyszerû Leander Kahney-nek,  
a világ legismertebb ipari formatervezõjérõl, 
Sir Jonathan „Jony” Ive-ról írott monográ-
fiáját és az elsõ mondat így szól: „Aznap, 
amikor elõször találkoztunk, Jony Ive egész 
este a hátizsákomat cipelte.” Három évvel 
ezelõtt elolvastam Walter Isaacson monu-
mentális Jobs életrajzát és szinte reveláció-
ként ért a felismerés, hogy az Apple „atya-
úristene” trónusa mellett szinte csak egyetlen 
figura, egyetlen angyal állhatott. Nem prog-
ramozó, nem marketinges vagy pénzügyi 
guru, hanem egy tanulási nehézségekkel 

mol be. Fõiskolásoknak tartott elõadásai so-
rán dolgozta ki azt a 10 tanácsot, ami egy 
remixelt, egyéni, ám nem feltétlenül világmeg-
váltó kreativitást feltételez. Pedagógusként  
a saját utak felfedezésére, a sajátos érdek-
lõdés fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, mint-
sem az újítás folyamatos hajszolására. Elgon-
dolkodtató koncepció, ami azonban egy az 
egyben, morális felmentésként, tévedésekhez 
vezet. Irónia és önreflexió, az alkotó szemé-
lyiség némi önismerete szükségeltetik ahhoz, 
hogy az olvasat megalapozott legyen.

MJ
3/5      

muEgYEtEm
A történeti Campus

 6 Bt Kiadó, Budapest, 2013

Szép, testes méretû kötetet tarthat a kezében, 
aki Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem kiadásában 2013-ban elké-
szült a „Mûegyetem” címû könyvet kézbe 
veszi. A tekintélyt parancsoló méret a tekin-
télyt parancsoló tartalomnak épp megfelel.  
A Campus építését megelõzõ idõkben a több 
helyen is székelõ intézményt „Királyi József 
Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem”-nek hívták. Az 1902-09 közt elkészült 
együttes neve többször változott elõször „Kirá-
lyi József Mûegyetem” (Mûegyetem), késõbb 
a „Budapesti Mûszaki Egyetem” (BME), még 
késõbb a „Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem” (BMGE) lett. A Campus 
történetét bemutató könyvben jól szerkesztett 

tanulmányok, szépia-barnában tartott mûszaki 
rajzok, mesterien fotózott színes képek segítik 
a befogadást, az azonosulást a hely szellemé-
vel. A kötet forgatója, ha soha nem is koptatta 
a mûegyetem padjait, akkor is részesül  
a Campus hangulatából, aki pedig koptatta 
annak különösképp szép és nosztalgikus érze-
mények jutnak osztályrészül. 
A Czigler Gyõzõ, Hauszmann Alajos és Pecz 
Samu tervei szerint épített együttes ma is 
legendás helyszíne a Budapest, egyetemi ifjú-
ságnak és rangot adó munkahelye az itt tanító 
oktatóknak. Mindenki számára, aki akár érin-
tettsége, akár csak kíváncsisága okán többet 
is meg szeretne tudni a Mûegyetemi Campus-
ról, szívesen ajánljuk forgatásra és olvasásra 
a BMGE Építészkarának Építészettörténeti és 
Mûemléki Tanszéke munkatársai által írt és 
szerkesztett kötetet.

Sólymos Sándor, Dr. habil., 
Ybl-díjas építész

5/5      

küzdõ brit kisfiúból korunk legnagyobb ha-
tású designerévé cseperedõ tervezõ. Ebben 
az újabb kötetben nem pusztán Jobs pers-
pektívájából ismerhetjük meg a globális 
nagyvállalati tervezõk munkájának hatás-
mechanizmusát, hanem a döntések és vá-
lasztások, a kitartó munka és a szerencse-
faktor mûködésének szemszögébõl is. Ez  
a könyv árnyalt képet tud mutatni mindazok 
számára, akik nem pontosan értik, hogy  
a designer milyen technológiai, vállalati, 
szervezeti környezetben alkot, akik kíváncsi-
ak arra, hogy a termékek tervezésében tu-
lajdonképpen mekkora szerepe van az intu-
íciónak, az artisztikumnak és a technokrata 
visszafogottságnak.                              MJ

kkk
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Évek óta vissza-visszatÉrve a bolognai Cersaie, vagy a nagy konkurens vásár, a valenCi-

ai Cevisama forgatagába, szÉpen kirajzolódik a jelenkor tendenCiája: az Épületkerámia 

frontján megszûnni látszik az emberrÉ válás óta CivilizáCiónkat gazdagító alapkÉplet, 

mely szerint a kerámia a földbõl És vízbõl a legutóbbi idõkig emberi kÉzzel gyúrt, s a tûz 

átlÉnyegítõ erejÉvel vÉgsõ formát nyerõ anyag.

Szöveg 
Bojár Iván 
András
Fotó: 
CEVISAMA 
2014, Marcos 
Soria, Bojár 
Iván András

Szép új világ!
valencia, CEviSAMA 2014

az idei Cevisama minden korábbinál sok-
rétûbben mutatta az eltávolodást a hagyomá-
nyos kerámiától a kerámiaiparban született 
fejlesztések termékei felé. azok a két-három 
négyzetméteres, pármilliméter vastagságú 
úgynevezett kerámia burkolóelemek, gres-
táblák ugyanis, amelyek bár a kerámiaipar 
üzemeibõl kerülnek a piacra, valójában 
kompozit szerkezetû tárgyak, melyeket a ko- 
rábbi kerámiaiparhoz tartozó épületburkolási 
problémák megoldásának optimalizációja 

érdekében fejlesztettek ki. a pillanat, amikor 
mindezek már végérvényesen ellépnek a ke- 
rámia világától akkor érhetõ tetten, amikor 
a gres világának új esztétikája kibontakozik. 
olyan díszítõ, alkalmazási metódusok szület-
nek, melyeknek érdemben immáron semmi 
közük a hivatkozási alaphoz, a kerámia eszté-
tikájához, legfeljebb funkcionális értelemben 
töltenek be hasonló szerepet, ugyanakkor 
megvan a saját érvényességük, kibontakoz-
nak saját értékeik. És ez a pillanat most van! 

valencia idén 80 %-ban a fotótechnológi-
ával modellált felületû gres alkalmazási 
lehetõségeirõl szólt. tûpontosan perfekt, a szi- 
ke metszésének élességével vágott szürke, 
szinte egyetlen anyagsûrûségûnek tûnõ 
hatalmas, rugalmas, hajlékony lapok ezek. 
semmiben sem egyeznek a tûz vörösét 
emlékként a testükben õrzõ téglaszínû poró-
zus anyagokra, melyekkel az emberiség az 
elmúlt százezer évét összekötötte. Ha ház-
tetõ cserép, ha burkoló mázas cseréppikkely, 
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ha edény, ha figurális domború öntvény volt, 
ez a megkeményedett húshoz hasonló, 
földbõl vett jellegét sosem vesztõ organikus 
és meleg hatású anyag mindig és minden 
kultúrában jelen volt. mindennek vége.  
a hajdani alapvetõ földpátok - behatárolt 
színkészlettõl messze elrugaszkodva - akár 
pink, vagy neonzöld színek bármilyen árnya-
latban, akár egymás átfedésében, lazúrosan 
is megjelenhetnek a nagy kiterjedésû gres 
homlokzati felületeken. bármilyen minta és 
bármilyen kép: festmény vagy fotó, és bár-
mekkora méretben burkolhat házakat ezen-
túl. mostantól kezdve egy épület megújításá-
nak nem csak szerkezeti, mûszaki, de tar- 
talmi okai is lehetnek, például, ha a hom- 
lokzatra hordott képek kimennek a divatból. 

természetesen nem pusztán gres, da a mû- 
faj kereteinek széléig sorakozva sokféle bur-
kolóanyag és burkolati rendszer, valamint  
a hozzájuk tartozó technológiák is ott sora-
koznak a standokon: márvány, cementlap 
bõségesen, de még valódi kerámia is feltûnik 
hébe-hóba. jellemzõ trend azonban, hogy  
a pár éve még bolognában, valamint itt 
valenciában jó néhány családi manufaktú-
rával, személyre szabott mûhellyel reprezen-
tált tradicionális kézmûves burkolókerá- 
mia, majolikacsempe szinte teljesen kitûnt  
a képbõl. ebben a szegmensben is ma már 

a nagyon olcsó munkaerõvel dolgozó távol-
keleti, elsõsorban kínai vállalkozások tudnak 
érvényesülni, vagy a csempékre fotótechno-
lógiával fölvitt kézi festésûnek látszó minták 
alkalmazását kínáló átmeneti cégek. sajá-
tos élmény végignézni, hogy éppen abban 
a valenciában zajlik mindez, amelynek vidé-
kén a kerámia hétszáz éve töretlenül ma- 
gas szinten gyakorolt ipari tevékenysége,  
s amelynek a Cevisama a jelenlétét is kö- 
szönheti. valencia ma már külvárosi kerüle-
tének számító paterna és manises voltak 
azok a települések, ahol a Xii-Xiii. századi 
mór majolikamûvesség apránként elvesztette 
iszlám jellegét, átalakult, kialakult keresztény 
eszmeiségû alkalmazása. a híres itáliai 
kézmûves kerámia, az imádnivaló portugál 
épületkerámia, de még a mexikói is a gyöke-
reit itt találja meg, ez a tárgykultúra innen 
sugárzott szét, s közvetlen hatását még 
mátyás király budáján is érzékelni lehetett. 
nem véletlen az sem, hogy a városban – 
ahogy spanyolországban sokfelé – majd 
minden épület, régebbi üzletportál, templom 
homlokzatán feltûnnek a majolika szentké-
pek, figurális ábrázolások, utcanévtáblák  
és házszámok –  alapvetõen meghatározva  
a város arculatát. ezért van itt a hispán fél-
sziget egyik legszebb és leggazdagabb 
kerámiatörténeti múzeuma is. 
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egy-egy ilyen vásári parádé kiváló alka-
lom arra, hogy elámuljunk, micsoda sokrétû 
felhasználási módja van akár a megszokott 
cementlapoknak! a minták terén általános 
tapasztalat: minden megy. ornamentális, 
geometrikus, virágmintás, figurális. a hûvös 
minimalizmusnak leáldozott, most a szerte-
len tobzódás a menõ. lényegében bármi, 
amit a majolika- és cementpadló-mûvesség 
az elmúlt századokban felhalmozott. sõt, 
gyakran a mintájukban szeszélyes össze-
visszasággal alkalmazott padlólapok eseté-
ben már a textil, a patchwork-szerkezetû és 
hatású szövetek mintavilága is megjelenik. 

a vásár mindezen változások mellett, sike-
res volt. a válság miatt megtépázott épí- 
tõipar és a spanyolországban komoly 
állami programmal támogatott, valamint 
az épületkerámia-iparba tömörült válla- 
latok szakmai szervezetei révén indult kre-
atív fejlesztések, technológiai innováci- 
ók eredményei lassan beérnek. az épí- 
tészek értik, szeretik, használják épüle - 
teiken az újfajta burkolati rendszereket.  
a hirtelen kitáguló technológiai lehetõ -
ségek révén a valenciában tradicionális 
módon megszokott képgazdagsággal, de 
a holnap épületein a mainál sokkal inten-
zívebben, közvetlenebb módon tudnak 

majd az utca emberével kommunikálni, 
hiszen a házak felületei szinte olyan módon 
képszerkeszthetõk ma már, akár egy web-
page vagy egy magazinoldal. bármek- 
korára nagyítható fotók, ikonikus figurák, 
hõsök, sztárok jelenhetnek meg ott, de hû- 
vös és szenvtelen, akár optikai csalást elõ-
idézõ mintázatok is. 

a kortárs épületkerámia már nem a régi, 
de még nem is teljesen az új. izgalmas, oly-
kor meglepõ, vagy reménykeltõ innovációk 
révén ötletes termékek mutatják meg magu-
kat a piacon, de hogy alkalmazásuk mennyi-
re és milyen módon lesz tartós, azt majd  
a megrendelõk és építészek együttmûködé-
se az elkövetkezõ években eldönti.

a közel budapestnyi lakossal rendelkezõ 
valencia minden nagyvárosiassága, hat-
hétemeletes belvárosi, eklektikus palotái, 
hozzánk képest minden válság ellenére is 
érzékelhetõ gazdagsága, és fõleg a város 
szülötte, santiago Calatrava tervezte hatal-
mas épületei ellenére máig megõrzött vala-
mi provinciális bájt. belvárosának közép-
korias utcaszerkezete és érintetlensége az 
egymásra rétegzõdõ évszázadok meg-
nyugtató érzését sugározzák. a házfalakba  

egymásra rakott kövek, az utóbb felülete-
ikre tapasztott festett majolikaképek békén  
a helyükön vannak a keletkezésük pillanatá-
tól egészen mostanig. az így egymásra hal-
mozódott szentképek, figurális portáldíszek 
látványsûrûséget, jellegzetes formai intenzi-
tást adnak a városnak. mintha egy darabja-
ira szórt történet képkockái közt, egy mese-
könyv lapjaiban járnánk. valencia a képei 
által és a képeiben él. nyitott könyv. manap-
ság, a hagyományos majolika kerámia kul-

túra elcsendesedése idején a várost – egy 
immár évszázadok alatt kinevelõdött kép-
igényt kielégítendõ – újfajta képek, graffitik 
lepik el. nem is akármilyenek. a nagyváros 
mûvészeti egyeteme ontja magából a street 
art kitûnõ névtelen alkotóit, kiknek munkái 
ma már éppannyira hozzátartoznak valen-
cia látványához, mint a bikaviadalok aré-
nája, Calatrava hídja és operaháza, vagy  
a meglepõen jó színvonalú tradicionális ke- 
rámiákat kínáló szuvenír árusok boltjai. (bia)
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Folytatódik a Vitsoe Rams-programja, me-
lyet a kortárs design doyenje, Dieter Rams 
80. születésnapja alkalmából, 2012-ben in-
dított útjára a cég. A tervezõ klasszikus bú-
torkollekcióit újrázó program elsõi, avagy  
a tavaly debütáló 620 Chair Programme, 
valamint a 606 Universal Shelving System 
után márciusban kerül forgalomba (csupán 
a Vitsoe honlapjáról lehet majd megrendel-
ni) az üvegszálas poliészterbõl való 621 
Side Table, mely egybetolható kisasztalcsa-
lád eredetiét Rams 1962-ben tervezte.

www.octogon.hu

A Palmetta Design és Textilmûvészeti Galé-
ria, Budapesten, május 3-ig megtekinthetõ 
kiállításával azon tehetséges és kreatív for-
matervezõkre fókuszál, akik számos hazai 
és nemzetközi fórumon bizonyították, hogy 
tárgyaik élenjáróak és alapjai lehetnének  
a szellemi értékekre és kreativitásra épü- 
lõ iparosodásnak. A designtárlat egyben 
fórum is, ahol egymásra találhat felhasz-
náló és tervezõ. 
Résztvevõ designerek: Anagraphic (Farkas 
Anna, Batisz Miklós) / Arhitecture uncomfor-
table WORKSHOP / Artica (Gyimóthy György) 
/ Atelierarchitects (Kiss-Gál Gergely) / 
Cocodice (Nagy Richárd Márk) / Codolagni 
(Kodolányi Gábor) / Design Studio Mika&Heni 
/ Herdsman (Gulyás Péter) / PAISPANNI (Pais 
Panni) / Paq Chair (Csire Géza) / Plümo (Pong-
rác Farkas) / Tervhivatal (Lakos Dániel) / TO.P 
(Toronyi Péter) / Woody (Kiss Zsombor). 

www.octogon.hu

Folyt.köv.

Magyar tárgy

Buldózerre Fel!
1987-ben indult útjára a Diotoys, magyar 
családi manufaktúra, amelynek alapítói ter-
mészetes anyagból, jellemzõen cseresznye-
fából készítenek minõségi, kézbe simuló  
gyerekjátékokat. A hagyományos – s talán is- 
mertebb – állatfigurák mellett, például zene-
dobozokat, valamint összetett mechanikájú 
guruló-pörgõ-billenõ stb. jármûjátékokat is ké- 
szítenek, köztük szokatlan mód buldózere-
ket, billencseket, sõt, „áramszedõs” villamost 
is találunk (lásd még a diotoys.com-on). Ho-
vatovább még olyan mesés-festõi repülõ-
szerkezeteket, melyek formai forrásvidékét 
valahol Leonardo rajzai  vagy Kondor Béla 
repülõgép-modellei között kereshetjük.   

www.octogon.hu
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Fiatal cseh, lengyel, szlovák és magyar ék-
szertervezõk munkáiból nyílik kiállítás az 
Eventuell Galériában. Második alkalommal 
rendezi meg a galéria, a Visegrad Fund tá-
mogatásával a fiatal ékszertervezõk találko-
zóját, kiállítását és prezentációját. Május 
15-én, 19 órakor Petra Arbetova (AFAD, Po-
zsony), Jessika Hoffmeister (AAAD, Prága), 
Joanna Wawrzynczak (Képzõmûvészeti Egye- 
tem, Varsó) és Fazekas Veronika (MOME, 
Budapest) prezentációt tartanak a munkáikról 
és egyetemeikrõl, majd a Góbi Rita Társulat 
táncosai egy táncetüddel elevenítik meg az 
ékszereket. A tárlat megtekinthetõ május 13.  
és 17. között. További részletekrõl a galéria  
www.eventuell.hu honlapján tájékozódhatnak.

találkozások2

HoMMage à zeisel
Az idei frankfurti Abientén mutatták be, 
majd rögvest Golden A’ Design Awarddal ju- 
talmazták a kínai-skandináv gyökerû, hawaii 
születésû, jelenleg Barcelónában élõ Maia 
Ming Fong formatervezõ teáskészletét, az 
EVA -t. Az anyagában hófehér (fémfestett ré-
szekkel hangsúlyozott), illetve feketemázas 
teáskészlet formailag sajátos ötvözete a ke-
leti és nyugati kultúrának. Mindenezen fölül, 
mint azt az alak és terméknév egyaránt su-
gallja, a készlet Zeisel Éva/Eva Zeisel mûvész- 
ete elõtti tiszteletadás.   

www.octogon.hu

„Egy napsütéses reggelen miközben átsé-
táltam az osztálytermen új szépséget pillan-
tottam meg: egy tûkkel tûzdelt tûpárnát.  
Ez volt számomra az elsõ benyomás. Azt 
mondtam magamnak rögvest, hogy ebbõl, 
ezzel dolgozni kell.” – Emlékszik vissza 
aha-élményére Fogarasi Demeter , a MOME 
végzõs bútortervezõ (MA) szakos hallgató-
ja a Pinsofa 1 néven futó szófa születésével 
kapcsolatban. A nemzetközi szájtok által 
már üdvözölt hallgatói munka jelenleg még 
csupán bútorkoncepció, melynek prototípu-
sa a Royal Danish Academy of Fine Arts/
The School of Design futó „The New Textile 
Furniture” projektje keretében készült el –  
a jelenleg Erasmus-ösztöndíjjal Koppenhá-
gában tartózkodó alkotó saját kezétõl, ott, 
a messzi Dániában. 

www.octogon.hu

tukön ül

www.octogon.hu
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Ebben az 
évben 25 éves 
a Moholy -Nagy 
László Formatervezési 
Ösztöndíj, melynek – eleddig 
csupán webes formátumban fel-
lelhetõ – katalógusa szép visszatekintést 
nyújt az eltelt évtizedekre: aktuális ösztöndí-
jasok villáminterjúit éppen úgy olvashat- 
juk, mint visszatekintéseket, ünnepi szavakat. 
Ám ünnepi hangulatnak nyoma sem volt az 
idén kilencedik alkalommal az Iparmûvészeti 
Múzeumban megrendezett, Kozma Lajos 
kézmûves iparmûvészeti ösztöndíjasokkal 
közös beszámoló-kiállításon (2014. február 
21 - április 6.). Szokásos mód – tárgy/proto-
típus, portfolió (már akinek van), tárgyleírás, 
tervdokumentáció – installált tárlat az Ipar-
mûvészeti földszinti fél-karéjban, az eltelt 25 
évbõl, „csupán” az utolsó évek, a jelenlegi 
ösztöndíjasok látszanak. Megjegyezném, 
hogy – és persze ez is hagyományosnak 
mondható – arról, hogy ezek az ifjú em- 
berek milyen körülmények, milyen anyagi 
lehetõségek között készítik ösztöndíjas éveik 
alatt a vállalt tárgyat, grafikát stb. szintén 
nem tudunk. Pedig a mai technikai le - 
hetõségek mellet t nem lenne olyan ko- 
moly feladat videón rögzíteni egy-egy fázi-
sát a készülõ mûnek, megmutatni mûhely-
körülményeket, megszólaltatni a fiatal 
alkotókat. Ha már videó és 25 év, bizony 
érdekes lett volna legalább néhány egykori 
Moholy ösztöndíjast felkeresni és megszó-
laltatni.  Persze lehet, hogy sokat kívánunk, 
ezen ösztöndíjak kezelõi, adományozói és 
a szokott kiállítás rendezõi számára jó min-
den úgy, ahogyan van. Mindegy is, a látot-
tak, a mûvészek  munkái kárpótolnak a fent 
sorolt hiányokért.

Moholy-Kozma ösztöndíjasok az Iparmuvészetiben
Csendes évfordulóSzöveg: 

Molnár Szilvia

AdAMlAMp

Juhász Ádám, a A LED világítástechnika lehetõségei kutatva fejlesz- 
ti egyszerû geometriai elemekbõl építkezõ függõlámpáinak soro-

zatát (fotó: Juhász Ádám). 

WeöreS25

Somogyi Éva, grafikus Weöres Sándor 25 
rövid verset tartalmazó ABC-jét dolgozta fel 
egyedi könyvként, hagyományos kézi és mo- 
dern eljárásokat ötvözve (fotó: Fabinyi Nóra)
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ÉkSzer kÉpek

Németh Krisztina a nagy múltú intarzia 
díszítõtechnikát alkalmazta 12 darabos 
„intarzia ékszerképekbõl” álló, grafikai 
motívumokból építkezõ fém ékszersoro-
zatához (fotó: Püspöki Apor).

zöld pont

„A design és az ökológia szoros kapcsolatából, az ember és a bir- 
tokában lévõ tárgy életének összefüggésébõl indult ki a haszon-
növények nevelésére, fogyasztására, tárolására alkalmas termék-
család terve” – írja az Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt. kivitelezés-
ében készült sorozatáról Lantos Tímea (fotó: Sziráki Lili).

puhA geoMetriA

Hajtogatott papírstruktúrájából indul ki  
és a mintázatokat szilárd, kerámia-anyag-

ba írja át Hukaya Simon, formatervezõ 
(fotó: Hukaya Simon, összeállításunk 

záróképén szintén).

urbAn legend 2014.  
tAvASz/nyár

Geréby Zsófia öltözéktervezõ kollekci-
ójával a profi sportruházat tulajdonsá-
gait ülteti át az utcai viseletre, öltözékei  
a biciklit városi közlekedésre használók 
kedvencei (fotó: Rév Marcell).
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pliÉ by Atelier 

Kiss-Gál Gergely kül- és beltéren egy-
aránt használható, flexibilis design-kom-
munikációs elemrendszere már az idei 
Kölni vásáron is látható volt (fotó: Kiss-
Gál Gergely).

átAlAkuló

Jani Zsuzsanna divat- és textiltervezõ 
programjának célja, egy 12-15 darab-
ból álló nõi kollekció elkészítése volt, vál-
tozatos technikák és anyagok használa-
tával. Egyes elemei könnyen variálhatók 
és átalakíthatók (fotó: Kovács Tamás).

vízbe dobott kõ

A multifunkcionális porcelán étkész-
let tervezése során Giba Ágnes folya-
matosan támaszkodott Herend (a kivitele-
zõ) hagyományaira, formavilágára, s ez- 
zel egyidejûleg a ma már elengedhetetlen, 
alapos marketingelemzésekre.  
(fotó: Bak Zsolt, Giba Ágnes).
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Hukaya Simon: Puha geometria
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Elõadásában elsõsorban az ipari formatervezõ feladatairól beszélt.
Ennek a feladatnak, szerepnek a pontos megértését nagyon fontosnak 
tartom. Igyekeztem elõadásomban rávilágítani arra, hogy hogyan is 
dolgozik a tervezõ, a designer. Létezik néhány szabály a tervezõ munkája 
során, sarokpontok, amiket nem is annyira egyszerû felismerni. Ráadásul 
nem is biztos, hogy elegendõ a felismerés, mert az egyszerû szabályokra 
a legnehezebb fókuszálni az adott tervezési munka ideje alatt. Tovább 
megyek, személy szerint, férfiként egyébként is képtelen vagyok egyszerre 
figyelni minden apró részletre, ez nekem, mint férfinak megoldhatatlan 
feladat. Irányokat kell kijelölni, világos irányokat. Ezt mint tervezõ tudatosí-
tanod kell, fel kell ismerned. Különben hibázni fogsz.

Gótikus csobogás

Andreas enslin, a Miele  
design központ vezetoje

A TAvALyI SIKERRE vALó TEKINTETTEL A CARACALLA IDÉN IS MEGNyIToTTA PoP-uP 

SHoWRooMJÁT, AMINEK A vIZuÁLIS MEGJELENÉSÉT BoGÁR RóBERT BELSõÉPíTÉSZRE 

BíZTÁK. IDÉN BõvüLT A SZAKMAI RENDEZvÉNy: A DESIGN vILÁGÁNAK HÁRoM 

MEGHATÁRoZó CÉGE KüLDTE EL A MEGNyITóRA KÉPvISELõIT. ELõADÁSAIK uTÁN 

MARTINKó JóZSEF KÉSZíTETT vELüK INTERJúT.
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Fotó: Darabos György
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Hogyan teremt egyensúlyt a tradíció és az innováció között?  
A Miele lassan 120 éves cég.
Ez relatív könnyû feladat. Úgy hisszük, hogy az emberek nagyjából 
tisztában vannak a Miele brand, a márka történetével, múltjával. 
Tudják kik vagyunk, honnan jövünk. Nekünk ezt kell transzformálni  
a jövõbeli fejlesztésekkor. Amikor új termeket tervezünk, akkor lényeges 
cél, hogy egy leheletnyivel többet, mást adjunk a tárgyhoz, mint amit  
a vásárló a hagyományainkból kiindulva elvárna. Lepd meg õt! Olyan 
dologgal, olyan aprósággal, gesztussal, amire nem is gondolt, nem is 
számított, amirõl esetleg nem is feltételezte, hogy lehetséges. Ezek az 
apróságok roppant érdekessé, izgalmassá teszik az adott termek 
fejlesztését. Végeredményben a lényeg az, hogy amikor a vásárló 
összeveti a konkurencia termékével a mi gyártmányunkat, akkor ezek  
a pluszok, „okosságok” rendkívüli módon felerõsödnek. Az apróságok 

teszik izgalmassá a markát! Többet adunk, mint amit egy ilyen 
tradicionális cégtõl elvárnak.

Ma globális a piac, a felhasználók más-más kulturális háttérrel 
rendelkeznek. A designer hogyan reagál erre?
Nagyon fontos, hogy a tömegtermékek esetében is megértsük a különfé-
le kultúrák elvárásait. Mondok egy példát. Van olyan sütõnk, amit nyelv- 
választó programmal láttunk el. Úgy terveztük meg, hogy más-más nyelv 
beállításával a programozott receptek is változzanak. Például háromféle 
németnyelv-változaton (német, osztrák, svájci), három különbözõ receptet 
adunk ugyanahhoz az ételhez, mert a három kultúra eltérõ módon készíti 
el az adott fogást. Más és más a felhasználói ízlés ugyanazon étel elké- 
szítésénél, ezért más a hõmérséklet, a sütésiidõ-beállítás, amit a gép 
javasol. Apró gesztus, de rendkívül pozitív visszajelzéseket kapunk.
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õszintén mondom, hogy meglepett. Évek óta látok elõadásokat  
a Hansgrohe-Axor designereinek munkájáról. De valójában soha-
sem engedtek betekinteni az érdemi munkájukba.
Igen, ez egy új módja a design fejlesztések bemutatásának. Fõ szempont, 
hogy ne a termékekrõl beszéljünk, hanem a tervezés folyamatáról. Sze- 
rintem az embereket igazából az érdekli, hogy mi van a háttérben. 
Néhány dolog persze üzleti titok, van, amirõl még nem beszélhetünk, 
mert épp dolgozunk a projekten.

Elõadásában szó esett a termék és a koncepció közötti különb-
ségrõl. Miért annyira fontos az Axor számára a kísérletezés fázi-
sának bemutatása?
Mi mindig az adott termék mögötti filozófián dolgozunk. Erre fókuszálunk 
elsõsorban. A designer víziója után meg kell találnunk a megfelelõ techno- 
lógiát, majd azt a módszert, ahogyan mindez a különféle fürdõszobai kör- 
nyezetbe integrálható. Fontos, hogy az Axor  termékek innovatívak legye- 
nek technológiailag, ugyanakkor az enteriõrökben is megtaláljuk a helyü- 
ket. Az Axor erre nagyon figyel. Ezért dolgozunk neves belsõépítészekkel, 
vagyis a csapatunkban nem csak terméktervezõ designerekkel, hanem 
enteriõrtervezõkkel is együttmûködünk. Sokszor a belsõépítészek azok, 
akik felvetnek olyan megközelítéseket, amik új termékekhez vezetnek. Ebbõl 
a gondolkodásból következik, hogy a fürdõszobát egészen máshogyan kép- 
zeljük ma el, mint egy évtizeddel ezelõtt. 2005-óta az Axor WaterDream 
különbözõ kollekcióiban mutatunk rá a jövõ fejlesztési irányaira. A buda- 
pesti CDD-installációban látható Axor Nendo a világhírû tervezõ, a japán 
Oki Sato víziójának gyümölcse. Rendkívül izgalmas a japán kultúrára  
a közös munka folyamán rálátni. Izgalmas, de nem mindig könnyû.

Mi a szerepe Philippe Grohénak az Axor WaterDream  
mindennapjaiban?
Kulcsszerepe van, ez az õ egyik „gyereke”. Õ talája meg a tervezõket, õ lép 
kapcsolatba velük és kapcsolja be õket az adott projektbe. Meglátja, 
hogy az adott tervezõnek a személyisége illik-e az Axor márkához. Philippe 
Grohe nem klasszikus menedzser. Amikor valakit meg szeretne nyerni a cég 
egyik munkájára, akkor családtagként képes viszonyulni a felkért tervezõhöz.

Sokat beszélt elõadásában a humorról. Hogy kell ezt elképzelni a mun- 
kájukban? Mi ennek a szerepe? Németekrõl, már megbocsásson 
nekem, a német designról nem ez az elsõ, ami beugrik.
Igaz. A humor szerepe mindig a csapattól függ. Több dán meg francia 
tervezõ vesz részt a tervezésben, és a franciák, mint Starck, mindig 
készek a tréfára. Õk spirituszt hoznak a csapatba. Jót tesz, ha helye van 
a humornak, amikor jól érezzük magunkat a projektben, az mindig 
meglátszik a végeredményen is.

Elõadásában a fürdõszoba kapcsán hat különbözõ témáról beszélt, 
hogyan áll ez össze egységes szemléletté?
Általánosságban a stúdiónk a fürdõszobát építészeti szempontból 
közelíti meg. Ugyanakkor szükség van ehhez a munkához valamiféle 
sajátos, új stílusra, ami nem valamiféle „primadonna stílus”, vagyis 
interakcióba kell kerülnünk az épített emberi környezet, illetve  
a tágabb természeti környezet egészével. Legyen szó a Duravitnek,  
a Dornbrachtnak, vagy az Alapének tervezett tárgyainkról, általános 
alapelvünk, hogy esélyt kell adni a tárgyak használóinak. A fürdõ-
szobában lehetõséget kell biztosítani a rekreációra, a regenerálódás-
ra. Mindennapi életünk egyre feszesebb és a fürdõszoba lehet 
tipikusan az a szoba/tér ahol a relaxáció megvalósulhat. A kütyük 
helyett a fürdõszobádban vizet kell, hogy találj! Meleget és hideget 
a lehetõ legtermészetesebb formában.

Ebben a vágyban van különbség a különféle kultúrák között?
Jellemzõen  azon a szinten ahova mi dolgozunk (tervezünk, forgalma-
zunk, stb.) magas életszínvonalon élnek a vásárlóink. Furcsa látni, hogy 
az ezen a szinten élõ emberek minden kultúrában egyre inkább azonos 
módon élnek: azonos márkájú ruhákat hordanak, ugyanolyan kocsit 
vezetnek, ugyanazokat a luxusmárkákat használják az életük minden 
terén. A globalizáció ezen a nívón majdhogynem teljes. Szokásaik, 
munkájuk, az otthonuk és annak berendezései is nagyon hasonlóak. A 
mi szempontunkból tulajdonképpen könnyebb dolgunk van, hiszen a 
célcsoportunk a világon mindenütt homogén.

Mondana valamit a kedvenc márkájáról?
Az emberek egyre kevésbé vesznek meg valamit „csupán önmagá-
ért”, azért amibõl készült, amire használható stb. Sokkal inkább 
azért választják az adott terméket, amit képvisel, a sztorijáért,  
a filozófiáért.Ezt akarják megvásárolni maguknak, nem mást. Egyre 
többeknek fontos az, hogy hogyan kezdõdik a napjuk, milyen 
zuhanyt vesznek reggel, azaz milyen a fürdõszobájuk, mert ez 
fontosabb mint az, hogy valami olyanra költsenek, ami a külvilág-
nak szól, ami látható, megmutatható a barátoknak vagy az üzletfe-
leknek. A vásárlói célcsoportunk megfeszített életet él, felelõsség 
van rajtuk, vagy vezetõ beosztásúak, akiknek már fontosabb az, 
hogy zuhanyozáskor, otthon mennyire tudnak ellazulni. A hétköznapi 
tárgyaik, a tevékenységeik olyan területekre irányulnak, amit  
a külvilág nem is lát. Vagyis nem a presztízsérték az elsõdleges, 
hanem valódi, személyes értékek megtalálása.

felicitas Albring, az Axor Brand 
Communication képviseloje

Christian sieger, a sieger  
design alapító tervezoje

Fotó: Darabos György
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20 év után szükségessé vált a belsõépítészeti megoldások átgondolása, a belépõ tér újraértelmezése

Egy épülEt bElsõ átalakítása mindig kEttõs fEladatot fogalmaz mEg a tErvEzõ számára: 

részint az architEktúra sajátosságai fokozottabban érvényEsülnEk, mEghatározott já-

téktérbEn kEll mozogni, viszont a játék szabályainak mEgkrEálása az alkotó fEladata.  

EgyszErrE a kötöttség és a szabadság mEgélésénEk mámoros kánonja. 

Szöveg 
Kovács Péter
Építész: 
LAB5 
architects
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

az eMke irodaház belso átalakításairól

Erzsébetváros szívében, a blaha lujza téren 
található EmkE eredetileg századfordulós 
épülete a kávéházi kultúra fontos szimbóluma 
volt. 1945-ös kiégése, majd az ’56-os forra-
dalom közben keletkezett pusztítások a klasz-
szikus szerkezetet teljesen megsemmisítik.  
a rendszerváltást követõen készül el a homlok-
zat jelenleg is látható, alapvetõen üvegdo-
minanciára épülõ lekerekített formavilágot 
megjelenítõ tömegkezelése, amellyel az iroda 

az egyik elsõ példája lesz a nyugati irodaház-
építészetnek. 20 év után viszont szükségessé 
válik a belsõépítészeti megoldások átgondo-
lása, illetve a belépõ tér újraértelmezése. 

a lab5 architects alkotói (Erdélyi lin-
da, dobos andrás, korényi balázs, gás-
pár virág anna) kapják a feladatot, hogy 
ezt az újragondolást megvalósítsák. már 
maga a kiindulópont is rendkívül aláza-
tos tervezõi magatartást tükröz azzal, hogy 

a tervezõk az anyaghasználati jellegzetes-
ségeket nem kívánják gyökeresen megvál-
toztatni, hanem továbbra is az összefüggõ 
üvegfelületekben gondolkodnak, ez jele-
nik meg a liftek üvegszerkezetében is. meg-
történik az eredetileg a sarkon található 
fõbejárat újrapozícionálása, amely által a lá- 
togató részint közvetlenebb hozzáférést  
kap a nyitott belsõ térhez, részint pedig az 
információs pult és beléptetõ kapu helyzete  
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Vezetõ tervezõk:   
Erdélyi Linda, Dobos András, 
Korényi Balázs, Gáspár Virág 
Anna (LAB5 architects)
További építészek:  
Debreczeni András, Koós Marian-
na (s.m.all design), Lukács Eszter, 
Perge Diana, Szegedi Zoltán, 
Sztojka Gábor (s.m.all design), 
Tóth Tamás, Vámos Zoltán
Üvegszobrász konzulens: 
Ábel Tamás (MOME)
Tájépítészet: 
Táj-Consult | Karádi Gábor, 
Karádi Kata
Eredeti építészek (1992-1994) 
Kézdi Miklós, Kruppa István

A gazdag zöldfelületek látványa legalább pillanatokra kiszakítja a dolgozókat, látogatókat a technicizált közegbõl

A tervezõk a korábbi anyaghasználati jellegzetességeken nem kívántak gyökeresen változtatni

Újrapozícionált a fõbejárat, így a látogató közvetlenebb hozzáférést kap a nyitott belsõ térhez és az információs pult és beléptetõ kapu helyzete is javul

szintén javul, hiszen a különbözõ irány-
ból érkezõk (utcafront, parkoló) egy cso-
mópontba organizálódnak, áttekinthetõbb 
szisztémát hozva így létre. 

a nagyforgalmú városi környezet különö-
sen fontossá teszi a zöldfelületek kialakítá-
sának igényét, amely legalább pillanatokra 
kiszakít a technicizált közegbõl. Ezen törek-
vés tettenérhetõ mind a növényvilág hang-
súlyosabb alkalmazásában, mind pedig  
a transzformált növényi motivika használatá-
ban, valamint a vízstruktúrájú hullámzó üveg-
felületekben. Ezen változtatások segítségé-
vel egy olyan irodabelsõ jön létre, amely az 
élhetõbb környezetet, a humánusabb szem-
léletmódot, és a természetközeli harmónia 
igényét hivatott megvalósítani.
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az Uni- invEst kft. azon kEvés klasszikUs építõipari kivitElEzõ cégEk közé tartozik, mElyEk nEm kEményEdtEk 

mUltivá, mégis biztos hElyük van a piacon. talán azért, mErt nEm csUpán építEni, hanEm alkotni szErEtnEk.

a DaLra keLt ÉPítÉSZet
„Maradandót – minden téren”

tavalyi legkedvesebb munkájuk a váci úti 
ElmÛ projekt volt. Ennek során az évtize-
dek óta kihasználatlan mûemléképületbõl 
professzionális, korszerû technológiák al- 
kalmazásával és gondos mesterembe -
rek míves munkájának köszönhetõen 10 
hónap alat t modern üzemirányító köz-
pontot varázsoltak, kiemelve az épület 
múltidézõ építészeti értékeit. 

hasonló törekvések jellemzik a tulajdo-
nosokat az élet más területein is: a mû- 
vészetek és a kultúra támogatása szer-
ves része mindennapjaiknak. Ezek közül 
is kiemelkedik a mesés atmoszférájú bánki-
tó partján 11 éve megrendezésre kerülõ 
louis armstrong jazzfesztivál, melynek õk 
maguk életre hívói és fõszervezõi is egyben  
(www.jazzfesztival.hu). E nemzetközi ren-
dezvényen a tradicionális jazz világhírû 
mûvészei maradandó zenei és lelki élmény-
nyel ajándékozzák meg a közönséget.

a cég és tulajdonosai több más szállal 
is kötõdnek bánkhoz, ahol 2002 óta folya-
matosan fejlesztik a tó Wellness hotelt és 
most másik nagy vágyukat készülnek meg-
valósítani: mûvészeti központot álmod-
tak meg. a ferdinánd és ferdinánd épí-
tésziroda által tervezett épület maga lesz  
a dalra kelt építészet, mely megjelené -
sével és funkciójával tökéletesen ötvözi  
a tulajdonosok, karacs ferenc és karacsné 
zagyva julianna törekvéseit:  értékterem-
tés, a múlt értékeinek ápolása a jelenben, 
megõrizve azokat a jövõ számára.

www.uni-invest.hu   +36 1 210 4393       



Bank of China //
világítástechnikai megoldások a be light!-tól
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Nem csak szakmailag, de meNõségbeN is komoly verseNy dúl a legiNkább hájpolt magyar 

tech-startupok között. az amerikai Nagy testvérek irodáiNak legjobb hagyomáNyait adap-

táló térbe költözött most a ustream is.

Szöveg 
Réz Lola
Építész: 
Sárosdi-Mádi 
Krisztina, 
Láncos Áron, 
Török Bence,  
Móder Edit, 
Kovács 
Andrea 
(MadiLancos 
Studio)
Fotó: 
Batár Zsolt

Kristálygömb
Ustream iroda a Párisi Nagy áruház tetején

a helyszín impozáns, az andrássy úti párisi 
Nagy áruház mindeddig kiadatlan felsõ 
szintjein rendezkedtek be. az iroda teré-
nek meghatározó eleme tehát a nagykö-
zönség elõl elzárt, az épület 2009-es fel-
újításakor készült, tiba építész stúdió 
tervezte kubista üvegbuborék.

a cég budapesti irodájában most több 
mint százan dolgoznak, elsõsorban tervezõk 
és fejlesztõk. vagyis nem reprezentatív térre, 
hanem a kreatív munkavégzést inspiráló 
helyre volt szükségük. Nincsenek vezetõi iro-
dák, sem kötött munkaidõ, van viszont a cég-
névvel márkázott sör a hûtõben. ehhez  
a sajátos és vonzó cégkultúrához kellett 
illeszkednie az iroda berendezésének is.

a munkahelyek alapvetõen az ablakok  
felé irányulnak, a falak mentén kisebb- 
nagyobb tárgyalók, illetve egy- és kétszemé-
lyes, kényelmes „fókusz-szobák” sorakoznak. 
minden sarkon, kis galériákon változatos 

pihenõhelyek, beszélgetõsarkok babzsák 
fotelekkel, elvonulást biztosító, akusztikus 
ülõalkalmatosságokkal, vagy privát telefonbe-
szélgetést lehetõvé tévõ hangszigetelõ burák-
kal. belsõ tároló és profi öltözõ-zuhanyzó áll 
a biciklis (rolleres, görkoris) kollégák rendel-
kezésére, a két szintet pedig focihálós korlát-
tal megkomponált lépcsõ köti össze.

a fehér-szürke-fekete, kristályok feszes, 
egyben szertelen geometriájával kialakí- 
tott terek szerkezeti egységei, a lámpák  
és a falakon végigfutó tangram minták is  
az üvegbuborék formai elemeit ismétlik.  
hogy a tér se steril, se hideg ne legyen, arról  
a (számunkra) meglepõen sok, asztalokkal 
és térelválasztókkal kombinált növénytartók 
és a feltöltõdést szolgáló részek olykor majd- 
hogynem sokkoló pink, napsárga, és élénk-
narancs színblokkjai gondoskodnak.

a munkaterekben hosszú asztalok sorakoz-
nak, amelyek mellett nyolc-tíz, ugyanazon pro-

jekten dolgozó ember kényelmesen elfér.  
a nagy terek, falra szerelt, tornaöltözõs szek-
rénykék és szólóasztalok multihangulatát jól 
ellensúlyozzák az egyes munkaállomásokhoz 
tartozó hagyományos olvasólámpák – fõleg, 
ha elképzeljük, milyen lehet éjszakánként az 
általuk rajzolt kis fénykörben ülni, dolgozni.

a fõ attrakció mégis a felsõ szint üvegbura 
alatti közösségi tere. mondhatjuk, hogy egy 
ilyen tetõterasz és pazar városi panoráma 
mellett nehéz lenne bármit is elrontani. de  
a türkiz padló, a modern sörpados étke- 
zõ, a belsõ prezentációkra tervezett tér, vala-
mint céglogó (az itt „eldugott” egyetlen), 
meg persze a pingpong- és csocsóasztal, – 
melyeken már meg sem lepõdünk –, mind-
mind a helyükön vannak.

az egész persze távol van még a google 
vagy a Facebook extremitásától, de hogy 
egy itt dolgozót idézzünk, a magyar szem-
nek így is „új, de nem fáj”.

Nem nem reprezentatív tér, hanem a kreatív munkavégzést inspiráló hely
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Élénk színblokkok és növények a sterilitás ellenszerei
 A kristályszerkezet geometriája mindent összeköt. Az iroda egyedi kialakítású bútorait a Möbelforrás Kft. készítette.  

A nagy asztaloknál együtt ülnek a közös projekten dolgozók
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„Ûrkocsma hangulat” informális, és profi környezet, formális megbeszélésekre
Az üvegbuborék alatt a város legszebb panorámájú közösségi tere
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Vannak olyan épületek, amelyek el-

feledVe, elhanyagolVa szunnyad-

nak a Város szöVetében, Várakoz-

Va arra, hogy felfedezzék, meg- 

lássák és újragondol ják õket. 

örVendetes, hogy léteznek olyan 

szemek, amelyek ezeket észreVeszik, 

és olyan terVezõk, akik érzékeny 

és értõ módon képesek ezt az újra-

fogalmazást megValósítani.

Szöveg 
Kovács Péter
Építész: 
Gelesz And-
rás (Gelesz és 
Lenzsér Kft.)
Fotó: 
Kádár Viktor,  
Rézmûves 
Ildikó

Megnyílt az Eiffel 
Palace irodaház

az eiffel palace története a 19. századba 
nyúlik vissza, a millenniumi események  
környékére. a korb flóris-giergl kálmán 
építészpáros által tervezett épület a 20. szá-
zad egyik legmeghatározóbb folyóiratá-
nak, a pesti hírlap szerkesztõségének adott  

ÚJJÁSZÜLETÉS



108

A tervezõk megkülönböztetett figyelmet fordítottak a hatékony energiafelhasználásra és a környezetvédelemre

A homlokzat megtartása egyértelmû szempontként szerepelt

otthont a bérlakások mellett. a második 
világháború jelentõs pusztítást végzett az 
épületen és teljes egészében megsemmisítet-
te a kupolaszerkezetet, amely a korábbi épü-
let jelképe, ikonikus eleme volt. a kupolát  
a háború utáni rekonstrukciós munkálatok 
során sem állították helyre. a palota a szá-
zad második felében nyomdaként mûkö- 
dött, 1996-tól azonban – magára hagyatva – 
a pusztulás és az enyészet jellemezte ezt  
a nyugati tér környékét meghatározó szim-
bolikus architektúrát. 

történelmi múltjából és városképi jelle-
gébõl eredõen szükség volt mûemléki tanul-
mányokra, amelyek az épület értékeiként  
a homlokzatot, a lépcsõszerkezetet és a füg-
gõfolyosót állapították meg. fontos volt tehát 
egy olyan tervezõi koncepció, amely figye-
lembe veszi az architektúra adottságait, tör-
téneti meghatározottságát, és párosítani tud-
ja mindezt egy kortárs szemléletmóddal.  
a gelesz és lenzsér kft. építésziroda (gelesz 
andrás, lenzsér ágnes) által tervezendõ épü-
let így sok megoldandó kihívást hordozott.  
a homlokzat megtartása egyértelmû szem-
pontként szerepelt, amelynek rekonstrukciós 
terveit baliga kornél építész tervezõmûvész 
készítette el. újraépült a teljes belsõ tér, az 
udvarrészekkel egyetemben. kialakult egy 
olyan korszerû irodaház-struktúra, amely 
abszolút módon megfelel a kortárs elvárá-
soknak mind bérlõi-, mind épületgépészeti és 
környezettudatossági szempontból. ezen 
gondos tervezés mentén kapja majd meg az  
eiffel palace 2014 tavaszán – hazánkban 
elsõként – a breeam (Very good) és a leed 
(gold) minõsítést, amely objektíven támasztja 
alá, hogy a fejlesztõ (horizon development) 
és a tervezõk különös figyelmet fordítottak  
a hatékony energiafelhasználásra és a kör-
nyezetvédelemre.

az épület talán legfõbb támadási felülete  
a tetõszerkezet újraértelmezésében rejlik.  
a századfordulós palota újragondolásakor  
a kupolaszerkezet helyreállítása nem a korb− 
giergl-féle eredeti tervek szerint történt. szüle-
tett helyette egy olyan modern felület, amely  
a kortárs jelképzés sajátosságait társítja a histo-
rikus homlokzathoz. érdemes ennek kapcsán 
figyelembe venni a kupola eredendõen is kissé 
túlméretezett jellegét, és azt a tényt, hogy a vi- 
lágháborút követõen a szerkezet teljes egészé-
ben megsemmisült és nem is rekonstruálták.  
a jelenlegi tetõbeépítés véleményem szerint 
kettõs értelemben is mûködik: egyrészt transz-
formált formában jelez, másrészt betölt egy 
hiányt azzal, hogy a kupola szerkezetét hatá-
rozott módon fogalmazza újra. létrehoz egy 
olyan jelet, amely nem a múltba, hanem a jelen 
városszövetébe írja be az eiffel palace-t, mutat-
va az idõ múlását, a hagyomány állandó újra-
fogalmazásának imperatívuszát, újraintegrálva 
az épületet a belváros struktúrájába. egyszerre 
beszél így a múltról és a jelenrõl.
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Újraintegrálva a Belváros struktúrájába

Kialakult egy olyan korszerû irodaház-struktúra, amely abszolút módon megfelel a kortárs elvárásoknak Újraépült a teljes belsõ tér
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Olyan modern felület született a régi kupolaszerkezet helyett, amely a kortárs jelképzés sajátosságait társítja a historikus homlokzathoz
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Az EiffEl PAlAcE újjászülEtésénEk mEgálmodói mEsszEmEnõkig ElkötElE-

zEttEk A környEzEt védElmE és A „zöld” éPülEtEk iránt. A fEjlEsztõk már 

A gEnEráltErvEzés során is A fEnntArthAtóság szEmPontjAit vEtték fi -

gyElEmbE, Ezért tErmészEtEs volt, hogy A vizEshElyiségEk kivitElEzésEkor 

és A csAPtElEPEk kiválAsztásAkor is kizárólAg víz- és EnErgiAtAkArékos 

tErmékEk jöhEtnEk szóbA. így A bEruházók A több mint 100 évE AlAPí -

tott „zöld” vállAlAtnAk, A némEt hAnsgrohE-nAk szAvAztAk bizAlmAt.

HansgroHe termékek az újjá- 

épített eiffel palace-ban is!

3,5 literrel a leeD minosítésért

A dvm group és a horizon development 
együttmûködésével tetõ alá hozott külön-
leges atmoszférájú építészeti remekmû az 
elsõ magyarországon, amely két nemzetkö-
zi környezetvédelmi-épületminõsítési tanúsít-
vánnyal is büszkélkedhet.

A nyugati téren található impozáns épület 
neobarokk szépségével és korszerûségével 
nemzetközi viszonylatban is példaértékû. 
A homlokzatot eredeti formájában, erede-
ti anyagokból állították helyre, az új vas-
beton szerkezet követi az eredeti terveket, 
megõrizték a teljes belsõ acélszerkezetet. 
A mûemlék-lépcsõházat az eredeti öntött- 
és kovácsoltvas elemekkel építették újjá,  
a belsõt viszont jelentõsen átalakították.

de hogyan lesz egy 19. század végén 
épült házból környezetbarát üzemeltetésû, 
reprezentatív irodaház? A beruházók szá-
mára a hagyományos értékek megõrzése 
mellett azok megújítása is szempont volt 
– ehhez pedig a magas fokú környezettu-
datosság is hozzátartozott. A hasonlóan 
magas kategóriájú irodaházaknál ma már 
egyébként is alapkövetelménynek számít  
a környezetbarát, alacsony költségû és 
károsanyag-kibocsátású üzemeltetés. Az 
Eiffel Palace ebben is élenjárónak ígérke-
zik: már az elõzetes tervek is az amerikai 
lEEd és a brit brEEAm környezetvédelmi 
minõsítési rendszer követelményeinek figye-
lembe vételével készültek.

Az alkotóknak sikerült olyan fenntartható 
megoldásokat találniuk – már ami a hûtõ-fûtõ 
rendszert, a világítást, a mosdók öblítését  
vagy épp a minimalizált ivóvíz felhasználá-

sát biztosító víz- és energiatakarékos csap-
telepeket illeti, amelyeknek köszönhetõen  
a patinás épület – a közép-európai fejlesz-
tések sorában példaértékû módon - kettõs 
épületminõsítést kapott.

Az egykori Pesti hírlap impozáns székhá-
zának belsõ modernizálásával a régi és az 
új szerencsésen találkozik: az egyedi, finom 
kézmûves technikát egyedi, ipari technológi-
ákkal kapcsolták össze.

A mellékhelyiségekbe beépítendõ termé-
kek kiválasztásánál jelentõs szerepet játszot-
tak azok víz- és energiafogyasztási adatai 
is. A mosdókba a modern és ergonomikus 
(comfortzone), minimális vízfogyasztású (3,5 
liter/perc) metris 110 csaptelepek kerültek. 
A konyhákba pedig a talis s2 variarc 360°-
ban elforgatható kifolyóval rendelkezõ csap-
telepeket szerelték be.

A flowstar s mosdószifon kiválasztá-
sa elsõsorban esztétikai célokat szolgált: 
ha egy fürdõben a mosdó alatt nincs szek-
rény, a kilátszó gépészeti elemek nem nyúj-
tanak szép látványt – még egy irodaház-
ban sem. Ezen az esztétikai hiányosságon 
lehet sokat javítani egy formatervileg vonzó 
megjelenésû szifonnal, amely fényes króm 
vonalvezetésével alkalmas arra, hogy illesz-
kedjen az irodaház és az acél koncepció-
jába, anélkül, hogy a szemlélõben a lefolyó 
koszos víz képzetét keltené.

A fejlesztõk célt értek koncepciójukkal, hisz 
a Pesti hírlap egykori székházának mûemlé-
ki felújításával és az innovatív technológiák 
beépítésével egy nagy presztízsû iroda-palo-
tát keltettek életre az üzleti negyed szívében.

Hansgrohe Kft.
1139 budapest, forgách utca 11-13.
tel.: +36-1/236-9090
fax: +36-1/236-9098
E-mail: info@hansgrohe.hu
www.hansgrohe.hu
www.facebook.com/hansgrohe.hungary
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tAvAsszAl költöztEk bE A váci grEEns Elsõ mEgéPült, A tibA éPítész stúdió tErvEztE irodAhá-

zánAk Pionír bérlõi; A b-éPülEt éPítésE már folyik, A c kivitElEzésE is tErvbEn. A kortárs iro-

dAház-éPítészEt ünnEPE mindEn szEmPontból indokolt.  

Szöveg 
Molnár Szilvia
Építész: 
Tiba János, 
Király Zoltán
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

új nyelven szól
a váci greens elsoje



A projekt fontos része az épület körüli közterek rendezése. A jelenlegi és a késõbb megépülõ tömbök közötti passzázs és az  árkádok az épületek közötti kis tér részét képezik majd 

A-épület. Úgy tervezték, hogy minden szinten fenntartható legyen, elnyerte a BREEAM Kiváló minõsítését. 2011-ben Property Awarddal (nemzetközi ingatlan díj) jutalmazták, 
a legjobb irodafejlesztés kategóriában 
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miközben budapest belvárosi részei, jórész 
uniós támogatásból szépülnek, rendezõdnek, 
addig a külvárosokban – persze ez jó ideje 
sajátja a honi urbanisztikai állapotoknak – , 
évtizedek óta jelentõsebb fejlesztésekre cse-
kély forintok jutnak csupán. Persze vannak 
kivételek. A Xiii. kerület, például bérház-
programjaira tekintve, de akár a középület-
felújításokban egyaránt élen jár, fõvárosi 
viszonylatban is. s ha végighaladunk a nyu-
ga t i  pá lyaudvar tó l  egészen újpes t -
városkapuig az irodai ingatlanfejlesztés sem 
marad el. kérdés persze, hogy milyen/
milyenné lesz az építészeti minõség és meny-
nyire egységes a kivitelezési nívóban. mert 
az említett szakaszon adták át nem olyan 
régen a kor társ és elõremutató építé - 
szet koordinátarendszerében nehezen el- 
helyezhetõ váci corner offices-t, ám itt épül 
a volga szálló helyére felhúzott, merész, 
sokat ígérõ, átjárókkal, legyezõ formájú 
beépítésben megtervezett vision towers (3h 

építész iroda) is. tehát egyszerre van jelen 
aggodalom és bizakodás. Persze ez ismerõs 
a váci út, mint a belvárost a külvárosokkal 
összekötõ fõér és környéke arculatát tekint-
ve: álljunk csak meg egy pillanatra a váci út 
és a fáy utca sarkán, és szemléljük a szabó 
istván és borsányi Pál közös terve alapján 
megszületett tours-i szent márton plébánia-
templomot (1986) és építészeti kapcsolatait 
a környezõ, a kilencvenes években megszü-
letett típusirodákkal. A kezeletlen helyzet 
szemmel látható. 

nem túl messze ettõl a ponttól, a forgách 
utca és gyöngyösi utca metrómegállók közti 
szakaszon, egészen pontosan a váci út - 
fiastyúk utca-madarász viktor utca-föveny 
utcáktól határol t területen viszont az 
egyértelmû javulás jelei láthatóak. Az egy-
kori Elzett gyár területén az önkormányzat-
tal kötött településrendezési szerzõdés ke- 
retében 2010 óta nem csupán a kerületi, 
hanem budapest szinten is az egyik legko-

Az irodaépület körül és a belsõ udvarban egyaránt aktív zöldfelületeket, parterre-ket láthatunk

molyabb beruházás zajlik, melynek fej-
lesztõje, saját pénzügyi forrással, a belga 
Atenor group. A vállalás összességében  
85 ezer négyzetméternyi, több ütemû iro-
daterület-fejlesztésrõl szól, melynek az iro-
daházak (hosszú távra öt, rövidebb, belát-
hatóbb távra három) felépítése „csupán” az 
egyik hozadéka: a terület rendezése a váci 
úttal párhuzamos részek tájépítészeti terve-
zését, közteresítését, a majdan megépülõ 
irodák közötti szabad átjárhatóságot is 
magában foglalja. valamint közvetlen gya-
logos kapcsolat jön majd létre az eddig szin-
te észrevétlen, kihasználatlan rákos-patak 
keskeny parti sétányával. Az A-b-c több-
szintes irodaépületek terveit a tibA építész 
stúdió (építésztervezõk: tiba jános és király 
zoltán) jegyzi, és az átadott elsõ egy-értel-
mûvé teszi, hogy a fejlesztés építészeti szem-
pontból a kortárs kvalitást célozta meg. A hat  
irodai szinttel megépült, bruttó 15 700 négy- 
zetméteres épület tömje megformálásában 



Vezetõ tervezõk (A-épület): 
Tiba János, Király Zoltán (TIBA 
Építész Stúdió Kft.)
Építészek: 
Beczner Balázs, Beszeda Zoltán, 
Bozsik Zoltán, Erdei István, Hajas 
Veronika, Kovács Gergely, Patkó 
Csilla, Perényi Lóránt, Skaliczki 
Judit, Szabó P. Nándor
Bruttó összterület:  
15 700 m2

és homlokzat alakításában is a pontosan ki 
dolgozott részletek ellentéteinek játékára 
épült. A vaskos konzolos alátámasztást kar-
csú oszlopsorok kísérik, a kubusos felépít-
mény fõhomlokzati szakaszának legfelsõ 
szintjén terasz szakíja meg a zártságot, 
szûnteti meg a klasszikus lezárást. harsány 
párbeszéd zajlik a színek között is: az éteri 
fehérre, és a technicista szürkére napsárga 
felel. A legmegragadóbb azonban a hom-
lokzat grafikai játéka, ami már-már tiba-
védjegy. Az iroda-építészet kedvelt vagy-

Kortárs anyagok, homogén felületek, üveg, látszóbeton 

A tervezõk mertek nagyon álmodni: a dinamizált, ritmizált homlokzat által a látványban is felértékelõdik a Váci út eddig méltatlanul elhanyagolt tervezetlen utcaképe

vagy szemléletének itt nyoma sincs: nincs 
túlhangsúlyozott, égbeharapó vertikalitás, 
sem nem túlfeszített horizontalitás. úgy har-
monikus és patikamérlegen adagolt a kom-
pozíció, hogy mindenközben a napfény, este 
és a közvilágítás folyvást dinamizálja a hom-
lokzatokat. tiba jános építészi gondolatai 
egyértelmû és megtapasztalható értelmet 
nyernek it t, a váci út külsõ szakaszán, 
avagy: „a környezetükbõl fakadó inspiráción 
új nyelvet kreálunk, hozzáadott értékként új 
kontextust teremtünk a használók számára”. 







KlassziKusoK  
vonzásában
bank of China a belvárosban

Ez pEst bElvárosának Egyik lEgszEbb épülEtE, nEm 

csupán ma, dE a rEformkor idEjén is az volt. a 2013 

végén bEfEjEzõdött lEgutóbbi fElújítást és átadást 

kövEtõEn, 2014-tõl itt található a bank of china 

központja.

Építész:  
Fábián László, Tákos Tamás 
(Mérték Építészeti Stúdió Kft.)
Építészmérnök: 
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Stúdió Kft.)
Belsõépítész: 
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(Mérték Építészeti Stúdió Kft.)
Építészettörténet:  
Déry Attila (Plinthosz Bt.)
Kivitelezõ:  
DVM Design Kft.
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Könnyed hangulatú, modern rekreációs tér és étkezõ a legfelsõ szinten Sajátos kultúrfúzió: az elegáns lépcsõsor a klasszikus pesti palotát idézi,  
színeiben azonban ott a Kínában szerencsét hozó piros

a két emeleti szinttel megépült, földszint-
jén zárt, árkádíves, fõhomlokzatán három, 
mellékhomlokzatán egytraktusos, mûemlé- 
ki épület tervezõje az építõmesteri csa-
ládból származó, pesti születésû kesselik 
ferenc volt, akinek legismertebb alkotá-
sai a régi pesti városháza (1842) s a gel-
lérthegyi citadella (1851) voltak. a józsef 
nádor téren álló, 1833-ban felépült épü-
let egyike a legépebben fennmaradt pesti, 
klasszicista lakóépületeknek, melynek sorsa 
– sok egyéb hasonló korú és nívójú házzal 
szemben – a rendszerváltás utáni idõktõl 
fogva szerencsésnek mondható. az egyko-
ri építtetõk, muráthy irén és férje, telekdi 
géza író és politikus után muráthy-telekdi-
házként ismert épületet, néhány privát tulaj-
donváltást követõen, a ii. világháború után 
államosították, leghosszabb ideig az álla-
mi vadászszövetség használta. jelentõsebb 
felújítások 1967-ben (ifj. kotsis iván ter-
vei alapján), illetve 1992-93 között (kolbe 
tibor/mérték stúdió, belsõépítészet: 
michel boyer) történtek az épületen, utóbbi, 
már a francia credit lyonnais bank megbí-
zásából, amely hosszú évtizedekig tulajdo-
nolta és gondozta az épületet.

a legutóbbi, a dvm group által kivitele-
zett, rekordtempójú és kiváló minõségû bel-
sõépítészeti felújítás és részleges átala-
kítás alig három hónapot vett igénybe. Ezt 
követõen az új tulajdonos, a világ 5. leg-
nagyobb bankja, az 1912-ben alapított 
bank of china ltd. költözött az épületbe.  
a bank helyi vállalkozásoknak és egyéni 
ügyfeleknek nyújt minõségi pénzügyi szol-
gáltatásokat, s a tevékenységükben vál-
lalt színvonal és diszkréció szinte leolvasha-
tó a belsõ terek kialakításán is. jellemzõen  
a meglévõ, a francia bank által kialakított 
klasszikus, alapvetõen Xvi. lajos és empi-
re stílusra hangolt ízlésvilágot követték, szí-
nekben, anyaghasználatban egyaránt. Ez 
különösen a reprezentatív részek, a földszin-
ti fogadó- és tárgyalóterek, és az elsõ szin-
ten található vezetõi irodák esetében hangsú-
lyos. az emeleteken a vezetõi bürók mellett, 
már a munkafolyamatok követelményeinek 
megfelelõ egyterû, modern kialakítású iroda-
tereket találunk. az egykori padlás terében 
kialakított újabb két szinten raktárak, kiszol-
gálóhelyiségek (3. emelet), illetve a legfel- 
sõn világos (részben a benapozással, részben 
korszerû világítás révén), légies hangulatú 
étkezõt, rekreációs helyiségeket alakítottak ki. 
az egységesen kvalitatív belsõépítészet egy- 
szerre szól az új tulajdonosok helyi hagyomá-
nyok iránti elkötelezettségérõl, valamint a gaz-
daságban betöltött aktív és fontos szerepérõl. 

Szöveg 
Molnár Szilvia 
Fotó: 
Kádár Viktor
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Sajátos kultúrfúzió: az elegáns lépcsõsor a klasszikus pesti palotát idézi,  
színeiben azonban ott a Kínában szerencsét hozó piros

A klasszikus stílus használta nem ismeretlen a prominens cégek központjaiban,  
lényegében a megbízhatóságot, a komolyságot tükrözi
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A RUUKKI PANELRENDSZERREL BURKOLT ÉPÜLETEK MOST KÜLÖNLEGES, SZEMÉLYRE SZABOTT HOMLOKZATOT KAPHATNAK.  

A KÉT ÚJ HOMLOKZATBURKOLATI RENDSZER EGYESÍTI AZ ÉPÍTÉSZETILEG KÍVÁNT MEGJELENÉST AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG 

ÖKO- ÉS GAZDASÁGOSSÁGI SZEMPONTJAIVAL. AZ ÚJ TERMÉKEK SEGÍTSÉGÉVEL EGY ENERGIAHATÉKONY ÉS EGYEDI 

MEGJELENÉSÛ ÉPÜLET KIVITELEZÉSE VÁLIK LEHETÕVÉ KEDVEZÕ ÁRON, KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN. 

Energiahatékony, egyedi megjelenésu ipari és kereskedelmi  
épületek a Ruukki új homlokzatburkolati rendszereivel

Ruukki Forma™ Ruukki Forma™

A befektetõk és tulajdonosok egyre több 
figyelmet fordítanak arra, hogy telephely-
ük megjelenése tükrözze a cég termékeit, 
értékeit és kultúráját. A rendkívül népszerû 
Ruukki® Energy panelekkel készült épüle-
tek energetikailag hatékonyak, de gyakran 
nagyon egyformán festenek.  Ezért a Ruukki 
most olyan energiahatékony megoldást kínál 
ügyfelei részére, mely által egyedivé tehetõk 
a homlokzatok.  A figyelemre méltó megje-
lenés mellett a Ruukki® Energy panelekkel 
készült külsõ falak légzáróak, ezáltal növel-
ve az épület energiahatékonyságát.

Ruukki Forma™ - széleskörû szín-, forma- és 
anyagválaszték
A Ruukki Forma™ lehetõvé teszi a Ruukki 
termékcsalád meglévõ homlokzatburkolati 
elemeinek felszerelését a panelrendszer fel-
színére. Egyesíti a Ruukki® Energy panel 
rendszert a homlokzatburkolati rendszerrel, 
így alkotva egy teljes falrendszert. A Ruukki 
Forma™ csomag nem csak az Energy pane-
leket, a kiegészítõket és számos burkolati 
elemet, hanem tervezéssel kapcsolatos szol-
gáltatásokat és energetikai szimulációt is tar-
talmaz. A Ruukki Forma™ kiváló légzárást és 
hõsszigetelést biztosítva növeli épülete ener-
giahatékonyságát, és számos lehetõséget 
kínál egy megnyerõ külsejû homlokzat kiala-
kítására.

Ruukki Expression™ - csak a képzelet szab 
határt
A Ruukki Expression™ a homlokzatra tör-
ténõ grafikai elemek vagy fényképek meg-
jelenítését teszi lehetõvé. Az Expression™ 
segítségével céglogókat helyezhet el, vagy 
fénykép minõségben fejezheti ki a cég tevé-
kenységét, reklámját az épület falain. Az 
egyedi megjelenést lehetõvé tevõ fóliázott 
panelek csúcsminõségben, gyári körülmé-
nyek között kerülnek elõállításra. A Ruukki 
Expression™ csomag Energy paneleket, 
kiegészítõ elemeket és nyomtatható fóliákat, 

valamint a tervezéssel kapcsolatos szolgálta-
tásokat és energetikai szimulációt tartalmaz. 
A Ruukki Expression™ végtelen lehetõséget 
kínál az építészek kreativitásának kifejezé-
sére, illetve a tulajdonosi igények szerinti 
kialakításra. 

Könnyen és gyorsan felszerelhetõ homlok-
zatburkolati rendszerek
A Ruukki Forma™ szerelése két lépésben 
történik. Elõször a hátszerkezet kerül fel-
szerelésre, mely azonnali védelmet nyújt 
az idõjárással szemben, valamint szige-
teli az épületet. Így a belsõ munkálatok 
is rögtön elkezdõdhetnek, minimalizálva 
az építési idõt. A második lépés a külsõ, 
végleges burkolás felszerelése. A Ruukki 
Expression™ esetében a fóliák a gyártás 
során a panelekre kerülnek, nem lassítva  
a kivitelezési folyamatot. 

Megváltoztathatóak-e a grafikák, ha az 
épület új tulajdonba kerül?
A Ruukki Forma™ és Expression™ hasz-
nálatával könnyen lehet az épület meg-
jelenésén változtatni. A cég név vagy 
logováltoztatása esetén a fóliák a hely-
színen is kicserélhetõek. Hasonlóképp,  
a Ruukki Forma™ burkolat is megváltoz-
tatható anélkül, hogy az épület mûködé-
sét megzavarná.

Ruukki Expression™

Ruukki Expression™

www.ruukki.hu
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Hófehér alap frissíti a klasszikus pesti stílt

E stílusmixbe a pajtaajtó hozza be az ipari ízt

Nem köNNyû úgy tervezNi, hogy a végeredméNy bár-

kiNek és miNdeNkiNek tetsszeN. a pesti lakás esetébeN  

mégis ez volt az elvárás, hiszeN alapvetõeN turisták-

Nak készült. kellett tehát egy kis pesti haNgulat, pár 

emlékezetes ötlet és egy kevéske hotel stílus. 

Szöveg 
Réz Lola
Belsõépítészet: 
Koczoh Judit 
(HOLLÁN9)
Fotó: 
Kövesdi Réka

Csipetnyi kraft,  
kevéske kristály

alapvetõen kiadásra szánták tulajdonosai  
a kis lakást, ráadásul (köszönet airbnb) 
fõként átutazókra, rövidtávú látogatók- 
ra számítanak. tehát, mire van szüksége 
annak, aki csak pár napig, esetleg hétig 
van budapesten, akirõl nem tudjuk, hogy 
egyedül érkezett, vagy a párjával, netán 
néhány barátjával, és éppúgy lehet fia- 
tal férfi, mint középkorú nõ? praktikus és 

élményt adó környezetre; kinyitható kana-
péval, jó, de nem túl sok tárolóhellyel, ap- 
rócska, de felszerelt konyhával és afféle 
modern pesti stílussal. és bár kicsi az alap-
terület, felejtsük el a galériát, gondolva az 
aktív nyugdíjas utazókra. 

így az eredetileg egyszobás lakás elõ- 
terébõl konyha, fõzõfülkéjébõl fürdõ lett,  
az egykori fürdõbe pedig a háló került.  
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A régi pesti bérházak cementburkolatára hajaz  
a random mintás greslap

Az elõtérbõl apró, de jól felszerelt, konyha épp megfelel a bérlõk igényeinek

Belsõépítész:  
Koczoh Judit (HOLLÁN9) 
Belsõépítész munkatárs:  
Kádár Ági (HOLLÁN9)
Bruttó összterület:  
kb. 35 m2

a stíluselemek tökéletes arányát szinte patika-
mérlegen mérték. kovácsoltvas varrógépláb-
ból készült asztal, kristálycsillár és thonet szé-
kek a pesti stíl jegyében. épp csak annyi, 
amennyi felidézi a nagypolgári lakások finom 
porillatát. Fehérre festett eredeti parketta és 
mostanában több helyen feltûnõ, de még min-
dig nagyon bájos, félig színezett széklábak  
a frissességért, mindehhez hófehér falak du- 
kálnak a modernség-korszerûség kedvéért. 

az egyik oldal szeletelt téglából rakott 
dekorja már átvezet a következõ, ipari 
jellegû világba. ezek az elemek, erede-
tükhöz illõen valódi funkcionális pluszt is 
adnak a létrehozott stílusösszkép mellett. 
az ablaktalan hálót fémsíneken csúszó, 
pajtát idézõ tolóajtó köti a nappalihoz, 
így szükség esetén biztosított az intimitás, 
egyébként viszont akadálytalanul jut be  
a fény. az alkóv-jelleget erõsíti a konyha 

felõl áttört, fémrácsos szerkezetû ablak is 
– funkció és ipari stílus egyben. 

még egy csipetnyi pesti íz: a bérházak 
függõfolyósóinak cementburkolatára hajazó, 
„gyárilag” random mintás konyhai burkolat. 
a patikamérlegen mért egyensúly kedvéért 
a modern fehér szekrényekre vintage han-
gulatú fogantyú, a párkányra szódásüveg 
került. Ja, és kell még egy csipetnyi csillo-
gás – lámpák, és néhány párna. et voilà!



designlokátor
Kaplár F. Krisztina

A LEVES. és a PASTA. után nagyot lépett a gasz- 
troszcéna egy leginnovatívabb kollektívája, 
amikor egy igazi beülõs éttermet nyitottak  
a jogi egyetem szomszédságában. A Pub-
likus név leginkább arra a tényre utalhat, 
hogy a Kecskeméti és Királyi Pál utca közti 
többfunkciójú mûemlékvédelemi oltalom 
alatt álló házban kialakított étterem gyakor-
latilag az épület teljes alsó szintjét elfoglal-
ja, így rajta keresztül lehet mindent elérni.  
A grafikai design már elõre sok jót ígért,  
a szintén fekete-fehér terekben is markánsan 
uralkodik a tipográfia, még a remek kortárs 
fotográfiák és designlámpák is ebben a re- 
giszterben mozognak. A korábban is ven-
déglátásra használt terekbe az épület ódon 
falaihoz és a vastag pillérekhez illeszkedve 
a Minusplus csapata úgy kreált egy nagyon 
letisztult és finoman át-gondolt helyett, hogy 
még a korábbi berendezésbõl is van, amit 
integrálni tudtak. Amit kapunk a gyakorlati-
lag egymásra épülõ a rétegekbõl: egy vizu-
álisan nagyon erõs összkép, mondhatni egy 
nagyon kortárs, kozmopolita refektórium.

Budapest dining society
publikus étterem a Kecskeméti utcában

Fotó: Õry Dániel
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designlokátor
Kaplár F. Krisztina

A Liszt Ferenc téren új hely nyílt, ez önma-
gában nem nagy szenzáció. Igen ám, de  
ez a hely szokatlan attrakcióval várja a nagy- 
érdemût: cirkuszi hangulatot hoztak a vigal-
mi negyed fõterére!

Már a teraszon színes viaszosvászon te- 
rítõk és a portálon kikandikáló zsiráfszobor 
hívja fel a figyelmet arra, hogy itt bizony 
valami történt. Ha korábban már jártunk is 
itt, eljött az ideje, hogy elkerekedjen sze-
münk: kukkantsunk be megnézni, hogy 
milyen az átjárás a kasztok között, mennyire 
köt a Karma, azaz a korábbi, indiai stílus-
ban tartott hely múltja. Babos Zsili Bertalan 
kapta meg a felhatalmazást arra, hogy új 
szellemet engedjen ki a palackból, amely 

KarmiKus cirKusz
circus, liszt Ferenc tér

mint frissen bontott pezsgõ jókedvûen bugy-
borékolva tölti meg színekkel és vidámság-
gal a legeldugottabb sarkot is. Tarka burko-
lat alattunk, színes famennyezet felettünk 
már-már szedett-vedettnek tûnõ bútorok, és 
rusztikus, színesre vakolt falak vagy éppen 
csupasz téglafalak és retró-tapéták váltako-
zása alakítják a cirkuszi forgatag díszletét. 
Ám a szereplõk sem hiányoznak: belépé-
sünkkor egy kiselefánt egyensúlyoz az eme-
let korlátai között, aztán egy félbevágott 
kádban elhelyezkedve ülhetünk asztalhoz, 
miközben játékbohócok és artisták mászkál-
nak a falakon, míg beljebb neonfóka játszik 
labdával az orrán egy tigris társaságában, 
amin persze már szemünk se rebben.

Fotó: Somay Márk
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designlokátor
Kaplár F. Krisztina

Az elsõ DiVino forradalmasította a magyar 
borbár kultúrát a Bazilka tõszomszédsá-
gában, így szinte kötelezõ kör volt, hogy  
a már világszerte méltán jegyzett Gozsdu-
udvarban is megvessék lábukat. Nem is 
akárhol, hanem rögtön a legelején, a Király 
utcai kapuban. Aki járt már a régebbi 
DiVinoban itt is rögtön otthon fogja magát 
érezni, hisz hasonló, ismét Sütõ Kata és Sütõ 
László (Sütõ Interior) tervezte alapdesign és 
hangulat fémjelzi. A szembeszökõ különb-

BorForradalom
diVino gozsdu

ség: a térfûzés itt – ellenben a rövidebb utca-
frontú közeli társsal – az alaprajzhoz illesz-
kedõen párhuzamos a portállal. Ezzel gya- 
korlatilag egybeolvad a hatalmas üveg- 
falakon, illetve télen a teljesen átlátszó zárt 
teraszon keresztül a Gozsdu-udvar forgata-
gával. A belsõ designban az ott megszokott 
tompított szín- és anyaghasználat jelentke-
zik, alaposabban szemügyre véve az össz-
hatás indusztriálisabb, amelynek karakte- 
rét a lecsupaszított téglafalak, szabadon 

hagyott szellõzõrendszer és lazán belóga-
tott világítótestek adják. Az összességében 
mégis otthonos és meleg hangulat keretét  
(nyugodt borozgatáshoz) a krétarajzokat 
hordozó grafitszürke falak, a pultot borító 
pasztell cementlap burkolat, és a faborítá-
sok adják. A DiVino az esték és éjszakák 
terepe, ennek ékes bizonyítéka, hogy a bel-
sõ design a világítással kiegészülve ekkor 
jár a csúcsra, a messzirõl is sejlõ bársonyos 
csillogás igazi vendégcsalogató.

Fotó: Batár Zsolt
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Chair_One (staCking Chair)
MAGIS

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

2003-ban jelent meg a Konstantin Grcic 
által tervezett Chair_One a Magis kínálatá-
ban. Markáns, hálószerû formája miatt azon-
nal design ikonná vált, a forma ma is ugyan-
olyan friss és ütõs, mint 11 évvel ezelõtt.  
A Chair_One közületi verziójával találkozha-
tunk a 4-es Metró Fõvám téri és Szent Gellért 
téri állomásain. Próbálják ki, megéri!
Designer: Konstantin Grcic
Funkció: szék
Anyag: alumínium
Ár: 92 520 Ft

axOr shOwerpipe designed 
by FrOnt

Forgalmazó: Hansgrohe
www.axor-design.com

A svéd FRONT dizájnstúdió az Axorral közö-
sen újraértelmezte a zuhanyzást, amit a csö-
vek, szelepek és tengelykapcsolók ihlettek. 
A skandináv irodát a zuhanyok mûszaki 
megoldásai lelkesítették, így a termék for-
mabontóan új megközelítésben prezentálja 
a víz útját. A 240 mm átmérõjû fejzuhany 
Rain és RainAir vízsugarai közül egyszerûen, 
a Select gomb megnyomásával választhat. 
Hogy fokozzuk a kényelmet, a showerpipe 
400 mm zuhanykarja 160 fokban elforgat-
ható és a zuhanytartó magassága is igény 
szerint 30 centiméterrel növelhetõ.
Design: Front
Funkció: Showerpipe
Anyag: rézöntvény
Ár: 438 000 Ft

Zartan basiC
MAGIS

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

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

Metris kOnyhai Csaptelep
Forgalmazó: Hansgrohe

www.hansgrohe.hu 

A Metris konyhai csaptelepek innovatív for-
manyelve új arculatot ad a konyhának. A csap- 
telep teste egy lágyan lekerekített négyzet- 
bõl indul, majd piramisszerûen elkeskenye- 
dik, és fent egy kerek kifolyóban végzõdik.  
A SoftCube dizájn remekül harmonizál  
a mai modern mosogatók négyszögletes for-
májával. A kihúzható zuhannyal rendelkezõ 
Metris konyhai csaptelepek kétféle, normál 
és zuhany típusú sugárfajta közül kínálnak 
választási lehetõséget. Ez egy merõben új 
külsõt és kezelhetõséget eredményez. A mág- 
neses MagFit zuhanytartó gyûrûnek köszön-
hetõen használat után a kihúzott kifolyóvég 
újra stabilan visszahelyezhetõ. A konyhai 
csaptelep króm és rozsdamentesacél felü-
letben kapható.
Design: Phoenix Design
Funkció: konyhai csaptelep
Anyag: réz öntvény
Ár: 113 880 Ft

trafik

shape ablakkeret kieMelO 
láMpatest

SIMES 
Forgalmazó: be light!

A SIMES új LED-es fejlesztésével jelentõsen 
leegyszerûsíti az ablakok vizuális kiemelé-
sét. Mindössze egy, azonban annál precí-
zebben megtervezet t lámpatestre van  
szükség, mely a párkányra helyezve egyen- 
letesen teríti be fénnyel, „keretezi” be az 
ablakot. Elegáns megoldás, alacsony, 4,5W-os 
energiafelhasználás. A terméket RED DOT 
2014 díjjal tüntették ki.
Funkció: ablakkeret kiemelõ lámpatest 
Anyag: alumínium
Ár: 80 730 Ft 
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartal-
maz. Energiaosztály: A, A+, A++

gabOO láMpatest
Delta Light 

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A frankfurti Light+Buildingen láthatta elsõ ízben 
a közönség a Delta Light új design lámpáját.  
A LED-es GABOO formája ütõs – egy lyugga-
tott gömbrõl van szó, ami már önmagában is 
látványos, bekapcsolt állapotban pedig izgal-
mas effektusokat eredményez a testbõl kilépõ 
fény. Fali és függesztett verzióban debütált,  
a fali típus fehérben, a függesztett fehérben és 
feketében is megjelenik.
Funkció: oldalfali/függesztett lámpatest 
Anyag: alumínium
Ár: 144 725 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartal-
maz. Energiaosztály: A, A+, A++ 
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ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁS
Ruukki Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Erdõalja utca 1.
Tel.: (36-23) 814-700
Fax: (36-23) 814-780
E-mail: info@ruukki.com
Web: www.ruukki.hu, www.ruukkihome.hu
123. oldal

BÚTOR
Vitra bútorok magyarországi forgalmazója – Do work Kft. 
1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. 
Tel.: (36-1) 489-3860
Mobil: (36-30) 248-2342
Fax: (36-1) 212-8339 
E-mail: dowork@dowork.hu
Web: www.dowork.hu
B4

BÚTORGYÁRTÁS, EGYEDI BELSÕÉPÍTÉSZET 
Möbelforrás Kft.
1046, Budapest, Sporttelep u. 46.
Tel.: (36-1) 329-0078 
Fax: (36-1) 350-8292
E-mail: mobel@mobelforras.hu 
Web: www.mobelforras.hu
102. oldal

EFAFLEX IPARI GYORSKAPUK FORGALMAZÁSA
Efaflex Hungária Kft.
1133 Budapest, Tutaj u. 6/B II. 6.
Tel.: (36-1) 789-5508
Fax: (36-1) 789-5509
E-mail: info@efaflex.hu; 
Web: www.efaflex.hu
48. oldal

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
Kerrak Kft.
1223 Budapest, Kápolna u. 28.
Tel.: (36-30) 332-8174
Fax: (36-1) 362-2090
E-mail: katonacsaba@katonacsaba.com
Web: www.katonacsaba.com
129. oldal

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. oldal

GYENGE ÉS ERÕSÁRAMÚ HÁLÓZATOK, TELEFONKÖZPONTOK ÉS 
AKTÍV ESZKÖZÖK
TELVILL Kft.
3527 Miskolc, József A. u. 49.
Tel.: (36-46) 500-940 
Fax: (36-46) 500-948
E-mail: telvill@telvill.hu
Web: www.telvill.hu
74. oldal

GENERÁL KIVITELEZÉS, BELSÕÉPÍTÉSZET
Uni-Invest Kft.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44.
Tel.: (36-1) 210-4393
E-mail: kozpont@uni-invest.hu
Web: www.uni-invest.hu
98. oldal

ÉPÍTÕIPAR
KÉSZ Építõ 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
Melléklet a 49. oldaltól

index

HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉS, TÛZVÉDELEM
ROCKWOOL Hungary Kft. 
1123 Budapest, Alkotás u. 39/c.
Tel.: (36-1) 225-2400
Fax: (36-1) 224-2401
E-mail: info@rockwool.hu
Web: www.rockwool.hu
B3

INGATLANFEJLESZTÉS
Horizon Development Kft.
1054 Budapest, Szemere u. 17.
Telefon: (36-1) 473-1209
Fax: (36-1) 473-1210
E-mail: info@horizondevelopment.hu
Web: www.horizondevelopment.hu
119. oldal

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
74. oldal

IPAR ÉS KÉPZÕMÛVÉSZET
ALAKart Kft.
1095 Budapest, Tagló utca 11.
Tel.: (36-1) 215-9085
Fax: (36-1) 215-9403
E-mail: alakart@alakart.hu
Web: www.alakart.eu
73. oldal

IRODAAUDIT, 2D-3D LÁTVÁNYTERV-KÉSZÍTÉS, KÖLTÖZTETÉS
EUROPA DESIGN HUNGARY ZRT.
1022 Budapest, Bimbó út 37.
Tel.: (36-1) 394-6232
Fax: (36-1) 200-8428
E-mail: info@europadesign.hu 
Web: www.europadesign.hu
104. oldal

KOMPLETT KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK
Fókusz-Kert Kft.
1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Tel.: (36-1) 278-0012
Fax: (36-1) 276-0921
E-mail: info@fokuszkert.hu
Web: www.fokuszkert.hu
118. oldal

KULTURÁLIS UTAK
Agra Kulturális Utazási Társaság
Palotanegyed, Múzeum u. 9. II. em. / 1.
1088 Budapest, Hungary
Tel.: (06-1) 312-5347 
E-mail: info@agra.hu
Web: www.agra.hu
24. oldal

LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZ
Tokaj Hotel Invest 
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Tel.: (36-23) 632-660
Fax: (36-23) 532-661
E-mail: marketing@maxcity.hu
Web: www.maxcity.hu
Kivehetõ melléklet

MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG, MÛSZAKI TANÁCSADÁS (FÕTEV.)
Ergonom Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
Tel.: (36-74) 419-448
Fax: (36-74) 419-476
E-mail: info@ergonom.hu
Web: www.ergonom.hu
73. oldal

NEMZETKÖZI DESIGNER ÉS EGYEDI TERVEZÉSÛ BÚTOROK
The Showroom
1139 Budapest Petneházy utca 82. 
Tel.: (36-20) 611-9811
E-mail: info@theshowroom.hu
Web: www.theshowroom.com
B2

PADLÓBURKOLÁS
FLOORTISSIMO Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 145.
Tel.: (36-30) 468-7119
E-mail: szonyegezes@gmail.com 
Web: www.floortissimo.hu
118. oldal

REKLÁMESZKÖZ-GYÁRTÁS, DEKORÁCIÓ
Bepro Solutions Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 158/a.
Tel.: (36-1) 358-1486
 Fax: (36-1) 577-7332
E-mail: info@bepro.hu
Web: www.bepro.hu
105. oldal

SZANITEREK, FÜRDÕSZOBA-FELSZERELÉSEK 
Hansgrohe Kft. 
1139 Budapest, Forgách utca 11-13. 
Tel.: (36-1) 236-9090 
Fax: (36-1) 236-9098 
E-mail: info@hansgrohe.hu 
Web: www.hansgrohe.hu
112. oldal

TAPÉTÁK, FÜGGÖNYÖK, LAKBERENDEZÉS
Hajnal Projekt Design Kft.
1088 Budapest, Bródy S. utca 42.
Tel.: (36-26) 318-155
Fax: (36-30)9057-353
E-mail:hajnaldesign@gmail.com
Web: www. hajnaldesign.hu
122. oldal

TELJESKÖRÛ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS
Siva-Mont Épületgépészeti Kft.
1155 Budapest, Wysocki u. 1/c.
Tel.: (36-1) 230-9368 
Fax: (36-1) 233-3523
E-mail: siva-mont@siva-mont.eu
Web: www.siva-mont.eu
122. oldal

VILÁGÍTÁSTECHNIKA 
Delta Light, Simes termékek magyarországi forgalmazója – 
Be light Kft. 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 
Tel.: (36-1) 438-0748
Fax: (36-1) 325-6266 
E-mail: belight@belight.hu 
Web: www.belight.hu
99. oldal

OCTOGON ONLINE
WEB: WWW.OCTOGON.HU
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elojáték

Április végén megnyílt a világ elsõ MINI bárja, a brit kisautó által inspi-
rált MINI BAR BUDAPEST. A fõváros szívében, a Szent István téren talál-
ható bár, csakúgy mint a névadója, nem a méretével, hanem a stílusá-
val és az apró részletek szellemességével és kidolgozottságával hódít.   

ERRÁTUM:
2014/1-es lapszámunk „A szürke mögé rejtett árnyalatok” fõcímû írásának végén látható adatbokszban hibás közlés történt:  
Mayer Brigitta és Szentgyörgyi László a leírtakkal szemben nem egyszerűen munkatársak, hanem – Tomay Tamással együtt – szintén tervezõi 
a bemutatott háznak. Figyelmetlenségünkért ezúton kérünk elnézést az érintettektõl. 

Gõzerõvel halad a Ferencváros Labdarúgó Stadion kivitelezése 
(építõ: Market Építõ Zrt.). A teljesen önfenntartó, vagyis nem csak csa-
patszínében zöld stadion építésérõl szóló beszámolónk éppen úgy 
bekerül a következõ lapszámunk tematikus sportösszeállításába, 
miként más mellett a viták kereszttüzében álló felcsúti létesítményrõl 
(tervezõ: Dobrosi Tamás), illetve a debreceni Nagyerdei Stadionról 
(tervezõ: Bordás Péter) írottak.

Metró-különszámunkban (2014/2) elsõsorban a felszín alatti létesít-
ményekre, az egyes állomások kialakítására fókuszáltunk, most  
a metróépítéshez kapcsolódó felszíni építéseket, fejlesztéseket, tájépí-
tészeti/urban landscape produktumokat vizsgáljuk meg. 

Megújult az Erzsébet tér, leánykori nevén Gödörként ismert, utóbb 
Akváriumra keresztelt budapesti köztérrésze, s a kapcsolódó fel- és 
alépítmények, vagyis a Design Terminál belsõ tere és az Akvárium 
Klub. Utóbbit Somlai Tibor és stúdiója jegyzi. Az OCTOGON munka-
társai is végigjárták a helyszíneket.



ROCKWOOL – HOMLOKZATOK 
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL!
Építészverseny

Első alkalommal hirdetünk versenyt építészmérnökök 
és építészhallgatók részére.   
VÁLTOZTASD A VÍZIÓT TERVRE! 

Tervezz egy egyedi kivitelezésű épületet ECOROCK FF 
vakolható homlokzati hőszigetelő rendszer felhaszná-
lásával és nyerd meg az utazást Barcelonába! 

A versenymunkák benyújtási határideje: 2014. 08. 31. 
További információk: www.verseny.rockwool.hu



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

M4 METRÓ ‒ FŐVÁM TÉR
Közületi bútorok a do work!-től

Chair_One Public Seating System
design: Konstantin Grcic
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