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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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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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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






