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DŰLŐÉRZET 
Percze Élményközpont, Mád Szöveg

Építész
Fotó

MOLNÁR SZILVIA

KISS-GÁL ZSUZSANNA

BUJNOVSZKY TAMÁS

TOKAJ BORVIDÉKÉN JÁRTUNK JÚNIUS ELEJÉN, MISKOLC, MISKOLCTAPOLCA, OLASZLISZKA MELLETT EGYIK KITÜNTETETT ÚTI CÉLUNK MÁD VOLT, 

A MOSTANÁBAN BEFEJEZETT RABBIHÁZON FÖLÜL A PERCZE ÉLMÉNYKÖZPONTBA IS BETÉRTÜNK.

Bizonyos, hogy a helyi legendák és a való-
ság egy ponton összeérnek, ez pedig a szőlé-
szet-borászat, ami évszázadok óta kulturáli-
san és gazdaságilag meghatározója Mádnak. 
A szőlőművelés a természeti, építészeti tájat is 
karakterizálja, bármi történik is az ágazattal, 
az ágazatban, az kihat tájra, településre. A II. 
világháború rombolása, a szőlőműveléssel és 

borászattal foglalkozó helyi zsidó családok 
elpusztítása, a svábok elűzése, a szocialista cent-
ralizált, a hagyományos gazdálkodással szakí-
tó mezőgazdaság mind-mint nyomot hagyott, 
járva a vidéket, ma is érezhető a hiány. 

De ugyanakkor érezhető és szemmel látha-
tó a törekvés, a megmaradtak, a visszatérők és 
utódaik, a változást hozó beköltözők vágya, aka-

rata és gondossága is. Ennek eredménye, hogy 
a rendszerváltás óta a Tokaji borvidék legdina-
mikusabban fejlődő és fejlesztő, leginnovatívabb 
települése, építészeti szempontból is kétségkívül 
Mád (lásd Moonvalley Wines borászat /2012/8 
OCTOGON/, Borfeldolgozó üzem, Aszúház, 
Borytis hotel /OCTOGON 2014/8/ stb.). A Perc-
ze Élményközpont, mely a nevéből kikövetkez-
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A terepviszonyok miatt 
a kerti oldalról földszin-
tesnek tűnhet az épület, 
amit mádi kőből 
csiszolt-vágott kőlapokkal 
burkoltak, az éttermi 
részről kilépve egy kisebb 
teraszra jutunk

helyről dűlőtúrák indulnak lábon, két- és négy 
keréken, a központ a környék vizeire kajaktú-
rákat szintén szervez. A középen lépcsőházzal 
kapcsolt egyemeletes épületek úgy ülnek a tere-
pen, hogy elhelyezésükkel lekövetik a dűlősort: 
a lépcsőház képletesen egy szőlősor, ami a hátsó 
kijáraton a dűlő tetejére futó útban folytatódna, 
egy igen rövid szakaszon ez meg is történik, de 
hát az élet, az igények sokszor felülírják a terve-
ket. A kisebb szükséges és igényelt változtatások 
ellenére narratívájában és építészeti képében is 
remek házpár született, és újra Mádon. 

tethető, hogy a Percze településrészen épült fel, 
a gyarapodás újabb állomása.

Közel négy évig kereste a megbízó a terve-
zővel, Kiss-Gál Zsuzsannával közösen a leg-
megfelelőbb helyszínt – korábban már dolgoz-
tak együtt egy projekten, innen az ismeretség. 
A kiválasztott dűlőről más mellett a Szt. Anna 
templomra, a Zsinagógára lehet látni, közel 
a településközpont, ráadásul az Élményköz-
pont épülete mögött, a dűlő tetején, a fák árnyé-
kában egy kis házi színpadot is kialakítottak. 
De ne távolodjuk el a háztól, hiszen ő a fősze-
replőnk. Megérte a helyszínkeresés, egyrészt 
a remek pozíció miatt, de a kaland, a tájisme-
ret okán is, hiszen a tervező a kutatás idősza-
kában töviről-hegyire megismerte Mád kul-
túrtörténetét, táját, építészetét, megalapozott 

„dűlőérzete” lett már az első vonalak meghúzá-
sakor. Ez a tapasztalat beépült a tervbe, a kész 
házba, pontosabban házpárba: megpillantva 
a formát, tetősíkokat, szerkezeteket, anyagokat 
(köztük a lokális mádi követ), a táji és a helyi 
hagyományos építészet morfológiája egyaránt 
felsejlik. Az épületekben egyébként étterem és 
egy kisebb wellness-részleg működik, illetve e 

A lépcsőház afféle 
építészeti szőlősorként 
húz a főhomlokzattól 
a kert felé

Helyszínünk a Percze („Pertze”) dűlő. 
Egy 1867-es térkép másolatán, ami az 
étteremben látható, a mádi szőlőbir-
tokok tulajdonosainak neveit olvasva 
az is kiderül, hogy a soknemzetiségű 
Mádon nagy számban voltak női 
szőlőbirtokosok

Építésztervező, kert- és tájépítészet: 
Kiss-Gál Zsuzsanna (atelierarchitects)

Tervezés éve: 
2012-2014

Átadás éve: 
2015

Alapterület (nettó): 
410 m2
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Az étterem enteriőrje az 
épület tervezése során 
folyamatosan alakult 
(Enteriőr: Szepsy Kinga).  
Az étteremhez kis főzőkonyha 
is tartozik. A Percze logós 
asztalok Kiss-Gál Gergely és 
Galambosi Dániel munkái

Az átadópult mintegy 
lezárása a mádi kőlapokkal 
burkolt kandalló
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Mád központjára  
látni a dűlő tetejéről




