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BELLOZZO®  
AZ OKTOGONNÁL Fald föl Itáliát!

Szöveg:
Tervezés: 

Fotó: 

MOLNÁR SZILVIA

BARA ÁKOS

BUJNOVSZKY TAMÁS

A goccia a goccia si fa il mare, mondják az 
olaszok, szabadon, kicsit magyartala-
nul: cseppről cseppre készül a tenger, 

vagyis kis lépésekkel nagy dolgokat lehet elér-

ni. Ha szó szerint ez biztosan nem ugrott be 
alapításkor a BELLOZZO® étterem alapítóinak, 
de a gondolat mögött, hogy az első, sőt a vilá-
gon elsőként Budapesten megnyitott hely egy 
étteremlánc első tagja legyen, kiérezzük 
a „goccia si fa”-t. A BELLOZZO® márka mögött 
nemzetközi csapatot találunk: az ötlet magyar, 
a séfek olaszok, a gasztrotanácsadók ameri-
kaiak, több év együttműködése után nyerte el 

végső formáját bevezetés előtt a márka. Az 
Oktogonnál a Burger King mellett megnyílt étte-
rem belsőépítészetét Bara Ákos építész ter-
vezte. A nagy belmagasságú és alapterületű 
vendégteret szemlélve érdekesen keveredik 
a jelentős forgalmat lebonyolító, iparias-urbá-
nus gyorséttermek és az itáliai kisvárosok 
hagyományos trattoriáinak hangulata: a tükör-
rel és metrócsempével kevert burkolati szaka-

A foncsorozott tükrök körbe a falakon a háború utáni olasz presszók szinte kötelező anyagai, tartozékai voltak
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szok fabetétes szakaszokkal váltakoznak, 
a fémszerkezetű pultok tetejére és alsó össze-
kötőjére kissé antikolt falapot helyeztetett a ter-
vező. És újabb klasszikusokat idéző anyagok: 
a látványkonyha krómlapos pultja a márványos 
előlapjával, de a  foncsorozott tükrök körbe 
a falakon a háború utáni olasz presszók szin-
te kötelező anyagai, tartozékai voltak. És sze-
rencsére sehol kommersz illusztrációk boldo-
gan kávézó-mosolygó-robogózó ifjú olaszokkal, 
ehelyett egyedi, s igazán olaszos plakátok olyan 
grafikával amiről, legalábbis nekem egy nagy 
klasszikus kartonista-grafikus, az art déco ide-
jén befutott Severo Pozzati jutott eszembe, a fel-
nagyítások, a keresetlen egyszerűségű tipográ-
fia okán. Egyébként ebben az étteremben nem 
csak ebédelni és vacsorázni lehet, hanem egy 
igazi itáliai reggelire is betérhetnek az arra járók, 
kérhetnek egy Vezuviót vagy Colosseót, eset-
leg Gustosát, és a  látogatást feltétlenül egy 
espressóval és egy Ricotta e perével kell zárni.
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Nagy belmagasságú és alapterületű vendégtér




