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kreinBacHer Birtok 
a soMló Hegyen

Gyöngyöző
buborékok

A szerkesztőségi munka sem mindig szervezhető halálos pontossággal.  

Valahogy így történhetett, hogy az első képsorozatok külföldi honlapokon történt publikálása óta 

eltelt három év során még nem mutatta be magazinunk Ekler Dezső építész somlóvásárhelyi 

mesterművét, a Kreinbacher Birtokot. Most a szállás és vendégfogadó épületek bemutatása 

történik a következő oldalakon, ám a látogatás emocionálisan olyan erős nyomot hagyott,  

hogy a szeptemberi lapszám kapcsán biztosan visszatérünk a helyszínre.

Szöveg
Építész

Fotó

MartinKó JózSef

lőrinCz SzilVia, MiKiCS anDráS

JUháSz boGi

E 
sorok írója alaposan ismeri a birtok-
ról készült összes építészeti fotóso-
rozatot, ráadásul két éve úgy hozta 
az alkalom, hogy autóval elrobogott, 

a főútról lefordult, szaladtában a kerítésen 
kívülről megnézte ezt a lenyűgözően erőtel-
jes építészeti világot. Noha most elsősorban 

a bevezetőben említett részek belsőépí-
tészetéről fogunk beszélni, ám az építésze-
ti tervezést és megvalósítást koordináló  
Kása Zsolttól olyan alapos kritikai beavatást 
nyertünk, hogy néhány mondatot mégis csak 
megejtenénk a pezsgőpincészet és borászat 
főépületeiről. 

Ekler borászati épületei saját narratíva men-
tén elemezhetőek, Disznókőtől Győrújbarátig 
a műfaj sajátos belső összefüggések mentén 
formálódott, vált egyedivé. Kiindulásképpen 
itt a domborzat, a Somló hegy topográfiája,  
a Pannon tengerből visszamaradt bazalt- 
kúp különös szín- és formavilága, a vulkáni 

Az absztrakt építészet után egyfajta játékosan kreatív, ugyanakkor a vidéki élet formakincsét is megjelenítő berendezésről van itt szó
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tevékenység nyomainak szerkezeti kapcsola-
tai érdekelték a tervezőt. Kedvenc metaforá-
ját, szubjektív építészeti mitológiáját újragon-
dolva értette meg és nagyította fel azokat  
a gázbuborékokat, amik a megszilárdult 
lávafolyások belsejében alakítottak ki for-
mákat. A szürke vasbetonvilág hihetet-
len ívei, a borászatot, pezsgőpincésze-
tet és érlelőt összekötő föld alatti 
szintek kerek, szögletes áttörései 
ezeknek a megszilárdulás előtti pil-
lanatoknak a felnagyításai, építé-
szeti átiratai. A bevilágítók sejtel-
mes fényeiben kibontakozó súlyos 
formák szinte teljesen elvonják  
a figyelmet a borászat technológi-
ai részleteiről. Annyira erős hatás-
sal van ez a betonuniverzum a láto-
gatóra, olyan sok részlet, áttörés, 
átkötés, átmetsződés, átlátás, tekto-
nikus elem és felület köti le a figyelmet, 
hogy ebből a dramaturgiából már-már 
jólesően ragad ki a hosszan kinyúló, kon-
zolosan kifüggesztett, nagy ablakfelülettel 
a végén megnyitott kóstolóterem, hogy aztán 
visszamerülve a pincészet „bazalt-beton vilá-
gába” újabb részlegeket ismerjünk meg. 

Lenyűgöző, az érzékeket színültig megtöl-
tő utazás ez az építészet mélyrétegében. Zaka-
tolnak a gondolatok, ahogyan az agy próbálja 
minél árnyaltabban, okosabban befogadni  

a látványt, az árnyékokat, a formákat, a fe- 
lületeket. Minderre a lelkesült leírásra 

azért volt szükség, hogy az olvasó meg-
értse az ugyancsak Ekler által terve-

zett szállás- és irodaépületek belső-
építészeti karakterét: a korábbi üte- 
mekben az építész partnereiként  
a borászat irodai terein dolgozó 
Biva Inspiration munkatársai  
a szálláshely és közösségi terek 
formálása során érdekes kontrasz-
tot formáltak. Történik ugyanis, 
hogy a borászati terek bejárása 
valóban megterhelő szellemi kirán-

dulás, ami után jólesik egy olyan 
bútorzatú, léptékű, formavilágú, meg-

világítású térbe érkezni, ahol könnyeb-
ben megélhető, azonosítható, könnyeb-

ben befogadható vizualitás kulcsait adják 
át nekünk. A vintage elemekből, a borászat 

kisüzemi világához illő indusztriális alkat-
részekből összeszerelt recepciós és kiszol-
gálópult, a skandinávosan elegáns, szürke- 

Ipari, vintage, egyedi darabok A bazaltszürke világban a vendég válik „színné”

Időtlen, egyúttal könnyed megjelenés adja a Hansgrohe különleges, PuraVida kollekciójának esztétikai lényegét. A DualFinish eljárással létrehozott sorozat minden tagjára  
a fehér és a króm felületek elegáns kontrasztja jellemző

Szegecselt, üzemi stíl
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bordó színezésű leülő-sarkok, hosszú étkező- 
asztalok, faszékek – egy sor olyan részletből 
állnak össze, amit kedvtelve azonosít és für-
kész a szem. Az absztrakt építészeti minden-
ség után egyfajta játékosan kreatív, ugyanak-
kor a vidéki élet formakincsét is megjelenítő 
berendezésről van itt szó, ahol egészen meg-
lepő tárgytársítások fedezhetőek fel. Így nem 
meglepő, hogy az antik tornatermi lóból asz-
tal lesz, a kisebb asztalokon feltűnnek a kis 
pincészetek préseinek menetesszárai. A ter-
vezési koncepció szempontjából az egyik fon-
tos elem volt a szürkeség gondolata, illetve  
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A design itt sokrétegű, komplex világot alkot

A borászati épület bevilágítóinak körformái a legváratlanabb helyeken köszönnek vissza

Finom elválasztás két funkció között

A régi mezőgazdasági életforma autentikus elemei a lakószobákban (új szerepben) megtalálhatók 

a játék a homogenitással. A bazaltszürke elő-
terében az ember, a vendég válik „színné”.  
Így végül a szürke szín egységesen mindenre 
ráfeszíthető, legyen az textil, bútor vagy fal-
szín, amit a bordó és kék tudatos használatá-
val bontanak meg a tervezők.

A közösségi terek után vessünk néhány pil-
lantást a külön épületrészekben található, 
teraszokkal a szabadra, a mezőre nyitott szo-
bákra. Érdekes, hogy a borászati szálláshe-
lyek belsőépítészeti artikulációinak nincsenek 
valódi történeti előképei, a pince viszonylag 
mindig közel volt a tulajdonos állandó lakhe-

lyéhez, tehát szállást, vendéglátást a lakóhe-
lyén oldották meg, nem külön épületekben, 
külön szálláshelyeken. Így a Kreinbacher Bir-
tok szálláshelyei esetében a tervezőknek és 
megbízóknak egy előkép nélküli világot kel-
lett megteremteniük, amit a faburkolatok, 
fabútorok, az acél elemek, falfestések és tex-
tíliák gondos megválogatásával sikerül is.

Végeredményben a birtok építészete és 
designja sokrétegű, komplex világot alkot, ami 
egy sikerült cuveé, vagy egy nemes pezsgő 
kóstolása közben is átélhető. 
Egészségünkre!          




