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A hirdetések tartalmáért  
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

A címlapképen: az Abu Dhabi-i Louvre épülete

Fotó: Jaksa Bálint 

 „(…) Üres a híd, - csend mindenütt.” (Arany János, Híd-avatás, 1877)

Két hónappal ezelőtt rettenetes szerencsétlenség történt a Margit híd alatt. A Viking 

Sigyn szál lodahajó utolérte, majd felborította a zuhogó esőben, koromsötét estében a 

Hableány sétahajót. A sétahajó fedélzetén harminchárom dél-koreai turista és két főnyi 

magyar legénység tartózkodott. Heten élték túl az ütközést. A megáradt Duna erős sod-

rása miatt a mentés és kiemelés munkálatai majd két hétig húzódtak és heroikus erőfe-

szítést követeltek a mentésben résztvevő búvároktól. Ezekben a napokban különös dol-

gok történtek a városban, a pesti rakparton és a hídon. Ennyi idő, tudnii l l ik két hónap 

múltával, talán nem kegyeletsértő a szerencsétlen baleset kapcsán egy más perspektívá-

ból beszélni a Dunáról, Budapestről. Történt ugyanis azokban a napokban, hogy talán 

nem volt olyan beszédszituáció, amikor így vagy úgy szóba nem került a szerencsétlen-

ség. Százak zarándokoltak el a hídhoz és a rakpartra, hogy megnézzék a szerencsétlenség 

helyszínét és mentésre érkező úszódarukat, csónakokat, úszóműveket. Mintha hirtelen 

a város rácsodálkozott volna, hogy van itt egy folyó, ami nem pusztán politikai, város-

politikai, urbanisztikai, turisztikai, ingatlanfejlesztői képződmény csupán, nem pusztán 

látványával van jelen a város életében, nem pusztán, úgymond, „optikai lény”, „politikai 

termék ”, hanem elsősorban természeti entitás. Tucatnyi várospolitikai program foglalko-

zott az elmúlt évtizedekben a város és folyó kapcsolatával, de az üres szólamokon, válasz-

tások környéki szakmai blöffökön túl valójában soha, semmi sem történik, ami 

a Dunát az őt megil lető helyén kezelné a város életében. Furcsa és kísérteties, hogy 

egyébként ez a helyszín, vagyis a Margit híd környéke nem először színtere a város tra-

umáinak. Gondoljunk csak a közlekedőkkel tömött Margit híd 1944-es felrobbantására, 

vagy a nyilasvérengzés budapesti zsidó áldozataira. Néhány napra a város közös traumát 

élt át, aminek pszichológiája, a közös tudatalattira gyakorolt hatása szinte kézzelfogható 

volt. A városlakók mentális térképén a Duna folyó nem pusztán látványelemként, hanem 

valódi szomszédként, ősidők óta itt lakó, az ideépített várost vendégül látó őslakosként 

nyilvánult meg. Mert a balesetet okozó emberi, szervezési, rakpart-gazdálkodási, szabá-

lyozási, hajózási tényezőket mind-mind felülírta az az ősi kapcsolat, amire ritkán csodál-

kozunk rá. Túl ritkán ráz meg minket igazán mélyen, túl ritkán ismerjük fel annak 

a tragédiáját, ha fákat vágnak ki városunkból, ha a folyónk folyóként, természeti lény-

ként viselkedik, ha a viharok, a vi l lámok rámutatnak arra, hogy vendégként vagyunk itt, 

vendégségbe érkeztünk erre a tájra házainkkal, hajóinkkal, autóinkkal. Meredten néztük 

a folyót. Mintha a fodrozódás, a habok, örvények hozzánk beszélnének. Beszélnek mind-

arról, amiről mindig is. Ne bámészkodjunk tovább. Legyen agyunk és szívünk mindan-

nak megértéséhez, amiről a valójában szó van.

HÍD-AVATÁS

A szerk.            
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FÉNY, 
DINAMIKA, 

KONTEXTUS
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A rácstartó-szerkezet külső 
és belső oldalára három-há-
rom mustra-réteg került

A
Valós nagyságú modell 
is készült a kupoláról 
a tervezés során

B
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» A múzeumot nemcsak 
körülöleli, de bele is 
folyik a tenger

Három fő elem 
ötvözete az épület

K
Közeledve a finom bordákkal tagolt déli homlok-
zatához, a függönyfal üvegtáblái mögött foko-
zatosan fényképezőgép zárszerkezetéhez hason-
ló, tompa fémes csillogású lamellák bonyolult 
hálózata rajzolódott ki. S aztán, még közelebb 
érve, világossá vált, hogy noha az ablakmezők-
ben lévő lamellarajzolatok különbözőek, még-
is valahogy azonosak: ugyanazon, mozgatha-
tó rendszer különböző permutációi a nyitott és 
zárt állapot - a szűk és a tág rekeszállás - között.

Az épületen az alábbi felirat volt olvasható: Ins-
titute du monde arabe. A blendeszerkezet azon-
nal értelmet nyert. Az akkor még high-technek 
számító, fényszenzorok által vezérelt, apró szer-
vomotorokkal mozgatott lamellarendszerek bár-
mely állapotban körszimmetrikus, összetett 
arab mustrát idéztek, hasonlót a moszkék abla-
kainak rajzolatához, ám mindezt mozgó elem-
ként, folyamatosan reagálva a külső fényviszo-
nyokra. Bent, az első emeletre érve pillantottam 

meg először belülről e különös árnyékoló szer-
kezetet, s azt, ahogy sajátos, összetett min-
tákat rajzolt a padló márványburkolatára:
Pár nappal korábbi látogatásom Le Corbu-
sier Notre Dame du Haut-jában „Az építészet 
a formák tudatos, szabatos és lenyűgöző játé-
ka a fényben“-t , a Vers une architecture 1923-
as mondatát idézte fel bennem, ami valójában 
ott, valóságban látva vált igazán érthetővé szá-
momra. Az Institut du monde arabe épülete 

1987-BEN, ELSŐ PÁR IZSI UTA MON A SZAJNA PARTJÁ N A Z ILE DE L A CITÉ FELÉ AUTÓZ-

VA EGY PIROS L Á MPÁ NÁ L Á LLVA FELFIGY ELTEM EGY SZOK ATL A N ÉPÜLETR E . M ÁS-

NA P ELSŐ UTA M ODAV EZETETT, HOGY A L A POSA BBA N IS MEGNÉZZEM. ÉSZA K I, SZAJNA 

FELŐLI HOMLOKZATA KÖN N Y ED ÍV V EL KÖV ETTE A FOLYÓ ÉS A R A K PART K A N YARU-

L ATÁT ÉS SZINTE K IFESZÍTETT ÍJK ÉNT ELLENPONTOZTA A Z ELN Y Ú JTOTT ÉPÜLET 

HÚR SZERŰ, NÉGYZETH Á LÓS DÉLI SZÁR N YÁT. 

Építészet: JEA N NOU V EL |Szöveg:  KOVÁCS PÉTER GYÖRGY
Fotó: JA KSA BÁ LINT

Rajzok: ATELIER S JEA N NOU V EL



26 27

Mozgó és elenyésző 
fénypászmák a beltérben

láttán a fény, mint építészeti eszköz viszont 
ismét új értelmezéssel gazdagodott számomra.
Nouvel maga így ír az arab intézetről:
„Az építészetben a kulturális megközelítés szük-
ségszerűség... ...Urbanisztikai szempontból az 
Intézet kapcsot képez két kultúra, két történe-
lem között. Míg az épület déli homlokzata, moto-
rizált árnyékolókkal a keleti kultúra modern 
kifejezése, az északi oldal tökéletes tükre a nyu-
gati civilizációnak... ... A vonalak és jelek ezen 
mintázata e homlokzaton a kortárs művészet 
visszahangja... ...Az Arab Világ Intézete kap-
csán a megvilágítás kérdésével is elkezdtem 

foglalkozni. A fény témája megjelenik a déli hom-
lokzaton, mely teljes egészében kamerablende-
szerű lamellákból áll, és... ... képi visszhangok-
ban, tükröződésekben és árnyékokban tűnik fel 
újra.” E kissé hosszúra sikerült bevezető rávi-
lágít, hogy Nouvel látszólag heterogén oeuv-
re-jének már korai szakaszában megjelent két 
nagyon fontos vezérlő elv, mely aztán végigkí-
sérte egész munkásságát: az a megkülönbözte-
tett figyelem, mely következetesen a fényhatások-
ra, a földrajzi és kulturális kontextusra irányul.
Jelen írás nem célozza a Louvre Abu Dha-
bi teljeskörű elemzését, hanem erre a két 

aspektusra, valamint az épület sajátos bel-
ső dinamikájára összpontosít csupán. 
A természetes fény a Louvre esetében az alkotó 
eszköztárának eddigi leggazdagabb, legtudato-
sabban használt eszköze. A tömegkompozíció két 
alapeleme e természetes fényben (jellemzően nap-
fényben) különböző módon viselkedik: a kupo-
la saját színe (fémes bronzszürke) jelentős részben 
elnyeli, míg a pavilonok hófehérje visszaveri azt, 
erős kontraszthatást létrehozva. A vetett és önár-
nyékok ugyanakkor tagolják, kisebb léptékű cso-
portokra bontják a kiállítópavilonok rendjét.
A fényhatásokban azonban fontos szerep jut a 

A pavilonok hófehérje 
visszaveri a fénytC

C

Tervező: ATELIERS JEAN NOU VEL

Tervező partner: HALA WARDE

Terület: 97 000 m²

Átadás éve: 2019
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As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am

A kupola a belső térből 
nézve a kozmosz, 
a csillagos ég attribútuma

D

víznek, a múzeumot körülölelő és abba 
benyúló tengernek is: a hullámzó víz-
felületről visszaverődő napfény sze-
szélyes, folytonosan változó, még-
is monoton játéka a hófehér falakon 
és a kupola belső rácsozatát néhol szí-
nező türkisz ref lexiók a kompozíció 
fontos, transzcendentalitást sugalló 
elemei mind kívül, mind pedig az enteriőrben. A bel-
ső tér fényhatásai a sokrétegű, bonyolult, mustrasze-
rű rácsszerkezet résein áthaladó, a Nap járásának meg-
felelően feltűnő, mozgó és elenyésző fénypászmákon 
alapulnak. E fénypászmák felfelé nézve a kupola sötét 
szövete alatt, a pavilonok hófehér falfelületein és a pad-
lón folyamatosan változó fényfoltokként, fénysávok-
ként jelennek meg annak függvényében, hogy a felületek-
kel épp milyen szöget zár be a napfény aktuális iránya
Este, kívülről szemlélve, a központi térsor kiszüremlő bel-
ső fényei jelzésszerűen, fényponthalmazként rajzolják 
ki a kupola formáját, értelmezve a kompozíciót. A belső 
térből nézve ebben a napszakban a kupola – a rácsszer-
kezet közeiben elhelyezett mintegy 7800 apró fényfor-
rás révén – a csillagos égbolt parafrázisa. A kupola egyes 

részletmegoldásai szinte mind sze-
repet játszanak abban, hogy az alat-
ta lévő térben Nouvel nagyszabású 
látomása, a különleges fényjáték lét-
rejöjjön. E „fényeső” víziójától hosz-
szú út vezetett annak megvalósulásá-
ig: Nouvel tervezői csapata nem csak 
számítógépes renderelések sokaságát 

futtatta le a tervezés során, hanem először egy 1:33 lép-
tékű modellt, aztán a kupola egy részének valós nagysá-
gú részét is megépíttette, utóbbit ráadásul a helyszínen, 
a tervezett magasságban, „sötétkamrában” elhelyezve is 
kísérleteket folytatott e fényhatások elemzése, tökéle-
tesítése érdekében. A kupola végleges, megvalósult vál-
tozata a rácsostartó-szerkezet külső és belső oldalára 
szerelt három-három mustra-rétegből áll össze. Min-
den egyes, a kupola felületére feszített rácsréteg azo-
nos rajzolatú, mashrabiyára utaló ismétlődő mintázatot 
követ, ám az egyes rétegek eltérő léptékűek és egymás-
hoz képest kb. 150-kal elfordítva kerültek elhelyezésre. 
Összhatásként a rácsozaton áthatoló napfény a belső tér-
ben helyüket, alakjukat másodpercről-másodpercre változ-
tató, fel- és eltűnő fényfoltok bonyolult kaleidoszkópja jön 

TÖKÉLYRE 

VITTÉK 
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EMBERI 
TAPASZTALATBÓL 

FEJLŐDTEK

létre. Magam több mint három órát töltöttem 
a kiállítási tereket összekötő központi térben, újra 
és újra bebarangolva annak egyes korábban már 
látott, mégis új fényben megjelenő részeit, mielőtt 
akár egyetlen kiállítási terembe is beléptem volna.
 Nouvelnek még egy problémát meg kellett olda-
nia a fényekkel: eredendő elhatározásához híven el 
kellett érnie azt, hogy miközben a központi tér hűs 
árnyékot nyújt, a kupola alatt elhelyezkedő kiál-
lítóterek mégis természetes megvilágítást kapja-
nak.  A tervező csapata ezért további számítógépes 
szimulációkat futtatott le e pavilonok megvilá-
gításával kapcsolatban: elemezték, hogy a nap-
pálya alapján a kupola mely részén van szükség 
a fényátbocsátó-képesség növelésére. Vizsgálódá-
saik alapján olyan megoldást választották, hogy 
azon helyek környezetében, ahol a kiállítótermek 
ezt igényelték, a hét rácsréteg elemeinek szélességét 
fokozatosan lecsökkentették, hogy réseiken több 
fény jusson a pavilonokba a felülvilágítókon át.

DINAMIKA
A land art-művek kivételével talán nincs más olyan 
képzőművészeti alkotás, mely az állékonyság 

követelménye miatt ab ovo annyira helyhez 
kötött, statikus lenne, mint egy épület. Az épí-
tészet azonban sok korban dacolni vágyott 
a gravitáció kihívásával, különösen olyan szak-
rális vagy kulturális épületek esetében, ahol föl-
döntúliságot, emelkedettséget, vagy akár csak 
pompát, presztízst is jelképeznie kellett. 
A figyelmes tekintet számára könnyen észreve-
hető, hogy a múzeum által világosan sugárzott 
egyensúly korántsem statikus, éppenhogy dina-
mikus természetű, sok-sok finom disszonancia, 
feszültség bújik meg, oltja ki egymást benne. 
Mindez valamiféle sajátos, vibráló hatást 
ébreszt a szemlélőben, amikor tekintete hol az 
egészre összpontosít, hol pedig ezen egymás-
sal feleselő részletek keltik fel figyelmét.
Van még egy megoldás, amiről e fejezetben feltét-
lenül említést kell tennem, a víznek a dinamikus 
egyensúlyra gyakorolt sajátos hatása okán. A múze-
um ugyanis - tágabb értelemben - valójában nem 
két, hanem három elemfajta ötvözete: az épületet 
körülvevő, sőt, annak tereibe behatoló víz ugyan-
is egyenértékű része a kompozíciónak, ráadásul 
újabb csavart visz annak percepciójába. Egyrészt 

a Louvre Abu Dhabi afféle sivatagi fata 
morganaként – a hullámzás miatt persze 
homályosan – megkettőződik benne, más-
részt viszont ott és úgy jelenik meg, hogy még 
a laikus néző is tudatában van: maga képte-
len az épület terheit a talajra átvinni. Ez tovább 
fokozza az egész kompozíció éteri hatását.

KONTEXTUS
Bencsik István szobrászművész barátom 1981-
ben egy beszélgetésünk során úgy vélekedett, 
hogy a szobor nem valami háztartási gép, ami bár-
hol működik, ahol van egy 220V-os dugaszoló-
aljzat. Ha áll ez egy szoborra, még inkább érvé-
nyes egy épületre, hiszen egy ház (extrém példáktól 
eltekintve) ennél is helyhez kötöttebb: még csak 
nem is posztamensen áll, hanem alapozásával szi-
lárdan a földhöz horgonyzott. Persze nem pusz-
tán fizikai értelemben - ő sem erre gondolt - hanem 
a mű közvetlen és távolabbi miliőjére és a kultú-
rára, amelyben és amelynek számára létrejött.
Jean Nouvel kontextuális építésznek vallja magát. 
Az általa tervezett épületek épp azért tűnnek elsőre 
olyan sokfélének, mert mindig gondosan figyelembe 

veszi azt, kinek és hova épít, nem pusztán földraj-
zi, hanem kulturális értelemben is beágyazza épü-
letét. Noha sztárépítésznek számít, mégis külön-
bözik társaitól, nem oktrojálja saját „signature 
style”-ját közönségére, mint azok teszik Bilbaoban 
(Gehry), Bakuban (Hadid), vagy épp Koppen-
hágában (Ingels). Nouvel arra törekszik, hogy 
művei reflektáljanak a helyre, a használók hagyo-
mányaira, szokásaira. „Lehet-e [egyáltalán] egy 
építészeti alkotás nagyszerű, ha környezeté-
től elvonatkoztatjuk?... ...Az építészet válasz egy 
helyzetre. Nincs magábanvaló [per se] építészet.” 
- válaszolja meg a önmagának feltett kérdést. 
A Louvre Abu Dhabi felfogásában könnyen 
kitapogatható kétfajta kontextus igénye is: az 
adott földrajzi, éghajlati, de legfőképpen kul-
turális miliőből való építkezés és az egyete-
mes emberi megjelenítésének szándéka.

LOKÁLIS
(ARAB-MUSZLIM) NARRATÍVA
Az építész leglényegesebb arab-muszlim utalá-
sa nyilván magának a kupolának a felhaszná-
lása, hiszen az eleve alapmotívuma az iszlám-
nak: a mecsetek központi, megszentelt tere, s ha 
egyetlen formai szimbólummal kellene utalnunk 
az arab kultúrára, minden bizonnyal ezt (eset-
leg a minaretet, vagy a holdsarlót) választanánk.
Ami az arab kultúrára való közvetlen utalásokat 
illeti, a kupola összetett, mashrabiyáiról, must-
ráiról már esett szó. „A dekorációs célokra hasz-
nált iszlám geometriai minták négyzetek és körök 
komplex rétegződéséből és kombinálásából álló, 
háromszög-, csillag-, rombusz- és egyéb, szabály-
talan formákat eredményeznek. A padlón, csem-
pézett falakon, boltozatokon változatos, moza-
ikszerű felületeket alkotnak, ahol a négyzet az 
emberi világra, a kör az univerzumra való utalás.” 
A masrabiya egyik – Nouvel számára nagyon 
tanulságos – tradícionális használati formá-
ja a rácsos zárterkély, mely véd a nap ellen, inti-
mitást ad és fontos szerepe van a mögötte lévő 
belső helység szellőzésében, sőt, sokszor párá-
sításában is (ha a pl. a zárterkélyen vízzel töl-
tött amforaszerű edényeket helyeznek el).
A kupola rácsozatához Nouvel viszonylag egy-
szerű alapelemet választott: egy négyzet négy 
oldalához illesztett háromszögekből képzett 
csillagalakot. Ám ezen öt elemből álló must-
rát a háromszögek csúcsainál összekapcsol-
va és permutálva, majd mindezt a kupola külső 
és belső oldalán 3-3 eltolt rétegben alkalmaz-
va már rendkívül összetett hálózatot kapunk.
Még sokkal fontosabb, hogy mindez nem pusztán 
dekoráció, formai utalás az arab-muszlim világra: 
a kupola árnyékolja és átszellőzteti a Louvre épü-
letét, az ősi tapasztalattal egyezően, funkcionális 
értelemben is használja a masrabiya motívumát.
További, nyilvánvalóan a konkrét, arab kultu-
rális kontextusra utaló – bár Nouvel átértelme-
zett – megoldás az egyes múzeumi pavilonok arab 
falura, medinára, karavánszerájra, soukra hajazó 
elrendezése. A különböző, de mindig falusi lépté-
kű (4,5-7,5m magasságú) 55 fehér kubus szeszélyes 
„rendetlenségben” bújik meg a kupola árnyat nyúj-
tó oltalmában, közöttük a tengerre, Abu Dhabi 

városára és a környező tájra nyíló látványkimet-
szésekkel, vagy épp meghitt üldögélésre alkal-
mas (vagy legalábbis ilyenné tehető) zugokkal.
A múzeum központi tere, ami másutt – bármily 
elegáns, ünnepi legyen is – csak a kiállítótermek 
elérésére szolgáló puszta közlekedő- és kiszolgáló-
tér, itt maga is jelentésgazdag, bejárható műtárgy-
gyá válik: a látogatók közel fele itt található egy 
adott időpillanatban és valószínűleg sokkal több 
időt, negyedórákat, félórákat tölt itt, messze töb-
bet, mint bármely kiállítóteremben. A víz – ahogy 
már utaltam rá – kitüntetett szerepet élvez az arab 
világban, nem véletlenül építette azt be Nouvel 
már az Institute du monde arabe épületébe is.  
A Louvre Abu Dhabi épületegyüttesének belsejébe 
behatoló vízfelületek – temperáló és esztétikai sze-
repükön túl arab földön, például Ománban több, 
mint 5000 éve, de számos más kultúrában is alkal-
mazott, öntözésre használt csatornarendszerek 

Hall proxematikával foglalkozó, Magyarországon 
is méltán népszerűvé vált könyvében vizsgálat tár-
gyává teszi az arab embereknek a térhez való, az 
amerikaiaktól eltérő viszonyát. Hall kutatásai sze-
rint „egy zárt térnek... legalább három szempont-
ból kell kielégítőnek lenni ahhoz, hogy az arab 
áldását adja rá: először, legyen bőséges (körül-
belül 100m2), járkálásra alkalmas szabad tere; 
másodszor, legyen nagyon magas a mennyeze-
te – lehetőleg olyan magas, hogy normális körül-
mények között a vizuális mezőn kívül essék; har-
madszor, ablakaiból zavartalan kilátás nyíljék.” 
Nos, a Louvre Abu Dhabi központi, fedett, de 
nyitott tere minden tekintetben bőven meg-
felel e kritériumoknak: mind alapterületi-
leg, mind belmagasságát tekintve nagyvona-
lú és több irányban is nyitott a város és a tenger 
látképe felé. Az épületadatok alapján korábban 
talán túlzónak gondolt arány a közönségforgal-
mi és kiszolgáló (16.000m2) valamint a kiállí-
tásra szánt (8.000m2) terek között Hall kutatási 
eredménye tükrében nyeri el valódi, mély értel-
mét. A tér ilyen felfogása arról tanúskodik, hogy 
Nouvel nem csupán „kirándul” az arab-musz-
lim kultúrába, hanem mélyen megérti azt.

UNIVERZÁLIS NARRATÍVA
A korábbiakban sorra vettem mindazon eleme-
ket, megoldásokat, melyek a megvalósítás helyé-
re és annak kultúrájára utalnak, lokális kon-
textusba ágyazva az épületet. Nouvel azonban 
nemcsak arra törekszik, hogy műve az arab világ 
átértelmezett jelképeivel, motívumaival az adott 
befogadói közeg által könnyen értelmezhető 
legyen, szándékosan lakonikus eszköztárát egy-
úttal arra (is) mozgósítja, hogy a múzeum fenn-
költ küldetését építészeti eszközeivel kifejezze.
A Louvre Abu Dhabi kezdeményezői, a politi-
kusok nem kisebb célokat tűztek ki, mint hogy 
az „előmozdítsák a Kelet és Nyugat közötti pár-
beszédet”, hogy „bemutassák a hasonlóságokat, 
melyek egy közös emberi tapasztalatból fejlőd-
tek, túl minden földrajzi, történelmi, vagy kul-
turális hatáson” . Az építész e hangzatos szóla-
mokat globális és kozmikus utalásokkal mélyíti 
el, támasztja alá tartalommal: a kupola úgy is 
értelmezhető, mint a horizont fölé épp felemel-
kedő Nap vagy Hold, a belső térből nézve pedig 
a valamennyiünk fölé boruló kozmosz, a csilla-
gos ég attribútuma. A szimbólum erejét tovább 
gazdagítja, hogy – követve, leképezve a Nap 
mozgását – az univerzummal való kapcsola-
tot a látogató nem pusztán állóképként, hanem 
folyamatosan átélhető – bár talán nem tudato-
sodó – élményként élheti meg a belső térben.

A kiállítási pavilonok ebben a narratívában 
akár az egyes civilizációkat, kultúrákat is jelké-
pezhetik, melyek az egyetemességet jelképező 
kupola védelmében a központi tér kapcsol össze. 
Ugyanebben gondolatkörben maradva a víz, mint 
az épület belsejébe hatoló és azt körülölelő közeg, 
az emberiség éltető elemét is megtestesíti, hiszen 
a tengerek összekötik valamennyi civilizációnkat, 
kultúránkat. A tökéletes elemi geometriai formák-
ra (gömbszelet, hasáb) szorítkozó formaképzés is 
ilyen, az univerzalitást, szimbolizáló attributum.

(aflaj) remniszcenciái, átfogalmazásai is egyúttal. 
Az aflaj jelentése klasszikus arabban annyit tesz: 
részekre osztani – ezen ősi csatornarendszerek cél-
ja az értékes víz egyenletes és hatékony elosztá-
sa volt az összes lakó között . A víznek szánt sze-
rep a Louvre Abu Dhabi esetében azonban nem 
merül ki ebben az utalásban: A tenger állan-
dó mozgása, a hófehér falakon örökösen válto-
zó, bonyolult képlet szerint ismétlődő fényjátékot 
hoz létre. Ha mindezt hangokra próbálnám lefor-
dítani, alighanem monoton imamormoláshoz len-
ne hasonló, s talán joggal: a víz e sivatagos világ-
ban Allah adományaként tisztelt princípium.
Fentebb már utaltam a múzeum központi közleke-
dőterének soukra (arab piacra), bazárra, karaván-
szerájra, oázisra emlékeztető jellegére. Edward T. 
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GY ÜMÖLCSPR ÉS 
ÉS OLVASÓLÁMPA

Ga zd a ság i  és  l akóé pül et 
há rom tető al at t

EGY IK OLDA LON BU DAJENŐ, M ÁSIK OLDA LON 

M ÁR TELK I, MUTAT V ENDÉGL ÁTÓNK A H Á Z-

HOZ V EZETŐ, MÉG ASZFA LTOZOTT BEKÖTŐ-

ÚT EGY-EGY OLDA L ÁR A, A ZTÁ N R Á K A N YA-

RODU NK A H Á ZHOZ , A BIRTOK HOZ V EZETŐ 

ÚTR A, A MI M ÁR BU DAJENŐ. K ÉT TELEPÜLÉS

H ATÁR Á N V ISZ A Z UTU NK, HOGY A ZTÁ N ÉPÍ-

TÉSZETI MŰFAJOK KÖZÖTTI H ATÁR R A

ÉR K EZZÜ NK, DE M ÁR A Z IDEA, A MI EZT 

A H Á ZAT ÉS A HOZZÁ K A PCSOLÓDÓ GA ZDA-

SÁGOT MEGA L A POZTA A Z IS M AGA A BÁTOR , 

INSPIR Á LÓ H ATÁR ÁTLÉPÉS.

Építészet: ZSIROS-KU NDR ÍK LÍV I A
Szöveg: MOLNÁR SZILV I A
Fotó: DA N Y I BA L Á ZS
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Archetipikus házforma, az oldalhom-
lokzatokra szálcementes hullámpala 
került, mivel kezeletlen, idővel 
szépen változik, beérik majd

Úszótó és egy gyermelyi tájépítész-
kertészcsapat kialakította virágos-
kert. Zsiros-Kundrík Lívia tervezte 
a kert több pontján látható, 
rozsdamarta lemezekből készült 
magaságyásokat  

2011-ben a szakma egyként üdvözölt egy Láz-
ár Antal tervezte, lakó és gazdasági funkci-
ót magába foglaló budajenői passzívházat 
(OCTOGON 2011/9-8.). Meredek tetők nőt-
tek ki a földből – megrendelői igényt követve 
–, színei, anyagai, együttélése a tájjal remekül 
sikerült kísérlet volt annak bizonyítására, hogy 
egy passzívház is képes a tulajdonosi látásmó-
dot, életf ilozófiát és az építészi szellemet kisu-
gározni. Van élet a praktikus, hasznos, de unal-
mas passzív dobozokon túl is. Akkor sok szó 
esett a technéről: hosszú tervezési időről, spe-
ciális gépészetről, high-tech részletekről, s per-
sze szó került kicsit arról is, hogy egyébként 
a biokert terményeit dolgozzák fel a gazdasági 

SZAKMAI KIHÍVÁS MELLETT 
ÉRZELMEKKEL TELI KALAND 
A CSALÁDBAN TERVEZNI

épületszárnyban. Egyszerű az ok, amiért fel-
emlegetjük most ezt a házat: az itt bemutatan-
dó szomszédjában áll, a tulajdonos-megrende-
lő is azonos, és ismét egy korszerű – mivel nem 
minősített, talán fogalmazhatunk úgy, hogy –, 
a passzív szemlélethez közelítő lakó- és gazda-
sági épületben járunk. Ami ott kibontakozóban 
volt: egy remek, biogazdaságra épülő helyi vál-
lalkozás, az ebben az épületben bomlott ki iga-
zán, megfejelve újabb funkcióval és egy egé-
szen más megközelítéssel tervezett küllemmel. 
Itt is fontos a techné, de minket mégis e törté-
net emberi oldala varázsolt el, ami aztán képes 
volt építészetté, kertté, enteriőrökké válni. 
Adott a Patikakert nevű, sok-sok munkával 

járó vállalkozás. Egy felvidéki, bodrogkö-
zi elméleti matematikus, dr. Tkacsik Már-
ta a rendszerváltás(ok), előtti időkben keve-
sek egyikeként kezd el hálózatok építésével 
foglalkozni, majd családostul átköltözik 
Magyarországra. Amikor úgy dönt, visszavo-
nul az aktív és sikeres kutatói munkából és 
üzleti világból, személyes okokból úgy hatá-
roz, hogy növényekkel, a korszerű táplálko-
zás, az egészségmegőrzés természetes lehető-
ségeinek feltárásával kezd foglalatoskodni. 
Ahogyan egykor a matematikába és a számí-
tógépes hálózatok rejtelmeibe, éppoly alapos-
sággal, kitartással veti bele magát az ún. feke-
te bogyós gyümölcsök élettani hatásainak 
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KISHÁZFORMA SZERKEZETI VÁZ, ALAKULÓ, SZÉGYENLŐS 

KAMASZ A KÉT MEGLETT FELNŐTT KÖZÖTT

»  Szintén Zsiros-Kundrík Lívia tervezte 
a horganyzott lemezből készített 
árnyékolók geometrikus mintáit. 
A könnyűszerkezetes házhoz kapcsolt 
tolószerkezetének kivitelezését nagyon 
precíz tervezői munka előzte meg 

megismerésébe. Innen szinte már csak egy 
lépés a biotermesztés, és még egy a töb-
bek között a fekete berkenyéből, fanyarká-
ból, fekete málnából, kaukázusi mézbogyó-
ból, húsos somból és ékszermeggyből készült, 
bevizsgált és elfogadott étrendkiegészítők elő-
állítása. Ami a madártávlati fotókon látha-
tó, az nem holmi hobbikert, hanem egy hek-
táron viruló bogyósgyümölcskertészet. 
A házpár és a gyümölcsös között facsoport, 
tájképi kertekből ismerős virággruppok, 

kisebb úszótó, majd az épületpár: a gazda-
sági épület és a lakóház, utóbbit rövid táv-
ra adják ki bérbe. (Lakott itt már külföl-
di építészcsoport is, tagjai kíváncsiak voltak, 
hogy milyen komfortot kínál használóinak 
egy passzív szemlélettel létrehozott épület.)
A kisvállalkozás módszerei és termékei által 
közvetített progresszív gondolat hatott az épí-
tészetire is. A házpár/farmépületpár veze-
tő tervezője nem más, mint a megrendelő 
lánya, Zsiros-Kundrík Lívia. Szakmai kihívás 

Hosszú tervezés eredménye 
a pergola szerkezete. A cél az volt, 
hogy minimális számú átlós merevíté-
sekkel, andráskeresztekkel megépített, 
tiszta, ugyanakkor stabil szerkezet 
álljon a két épület között

mellett érzelmekkel teli kaland a család-
ban tervezni, lehet kudarcos, hangos szavak-
kal teli, de megnyithat olyan kreatív, örömteli, 
akár későbbi rokoni együttműködést indu-
káló csatornákat, amik a hétköznapi csalá-
di ügymenetben láthatatlanok. Utóbbi öröm-
munka gyümölcse ez a házpár. Sopronban 
végzett építészként Lívia, majd pályakezdő-
ként pár évig a Nirmana építészirodában ter-
vezett, 2015 óta önállóan dolgozik. Lénye-
gét tekintve már az első tervei azt a formát és 
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A lakóház földszintjén, a nappalival 
közös térben kialakított étkező 
függesztékei egyedi gyártásúak, a falon 
látható képeket a tulajdonos készítette, 
és a konyhába vezető tolóajtó felületén 
látható mintasor, a felület kivitelezése is 
az ő munkáját dicséri

A tolóajtó mögötti konyha, ide is került 
néhány az étkező függesztékeiből, 
a felújított bárszékek esetleg valami-
kor a ’90-es években születhettek egy 
névtelen, kreatív, talán fémmunkás 
kezeitől. A magasított asztal maradék 
csövekből és rétegelt lemezből készült

tartalmat tükrözték, ami megvalósult. Építész lány és 
a megrendelő (majd a kivitelezés során projektveze-
tő) édesanya sok-sok közös gondolkozása, ötletelése, 
anyagok, termékek kiválasztása érlelte ezt az épüle-
tet. Továbbá a következetes kitartásuk amellett, hogy 
ez a ház az és olyan legyen, amilyennek ők szeretnék. 
Építész olvasók akárcsak a ház képe alapján talán már 
sorolják fejben a hivatalosságok településképi kifogá-
sait: hol a vöröscserép-fedés, merre a szemöldök, mi ez 
a félig rejtett ereszcsatorna? Igen, lezajlott ez az esztéti-
kai vita is, valamint annak a keresztülvitele, hogy ezen 
a településterületen ez az összetett funkció megjelen-
hessen. Mert vagy laksz vagy gazdálkodsz, gyümölcs-
prés és olvasólámpa együtt problémákat szül számos 
tájon e kis hazában. Pedig van-e ősibb vidéki létfor-
ma a farmnál, római vil lánál, kisgazdaságnál, melyek-
nél nem válik el az otthon, a lakás a gazdaságtól? A ter-
vező számára nem volt előkép gazdasági épületre (pedig 
úgy tudom, egykor, még a háború utáni téeszidőkben is 
léteztek típustervek erre), tojástáncot járt, hogy a szabá-
lyoknak megfelelően különválassza a két funkciót úgy, 

hogy a saját alkotói igényeinek szintén megfelelve a vég-
eredmény mégis harmonikus, megbonthatatlan legyen.
Vakolt oromfalakkal tekintenek ezek az archetipikus 
épületegységek a földút és a kert felé, sziluettjeikkel 
üdvözlik a vidéket, megvan a tetők 40-45 fokos dőlés-
szöge, a megengedett épületmagasság, pincetér csak
 a lakóegység alatt, mert a gazdasági nem kaphatott… De 
a szigorú mérnöki gondolat mellett, amitől megismétel-
hetetlen lesz ez a komplexitás: az anyagválasztás, a hom-
lokzatok megformálása és a két egységet egybefűző per-
gola bekapcsolása. Puritán az anyaghasználat, a vakolt 
homlokoldalak szálcementes hullámpala burkolatokkal 
váltakoznak az oldalakon, és ennek az anyagnak a hasz-
nálatával a tető és a falak vizuális egysége is megvalósul. 
A tervező által rajzolt mintákkal lyuggatott horganyzott 
lemezből készültek az árnyékolók, horganyzott zárt-
szelvényből a pergolaszerkezet: kisházforma szerkeze-
ti váz, alakuló, szégyenlős kamasz a két meglett felnőtt 
között. Ezen megoldásokkal ebbe a házpárba beleíró-
dik a hely építészetének története, az őszinte matéri-
ákkal, világos szerkezetekkel jel lemezhető gazdasági 
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épületek sajátosságai, a beépített technológiák 
(rekuperátor, napelemek, hőszivattyú stb.) által 
a 21. század mérnöki követelményei, és mégsem 
marad el a spiritus, ami az egyediségét adja.    
Mindaz, ami az itteni gazdálkodás, a megter-
melt gyümölcsökből, gyógynövényekből készí-
tett termékek sajátja – minőség, természetes-
ség, reformgondolat és hagyomány –, áthatja 
az építészetet, a lakóterek kialakítását. A bel-
ső terek esetében az volt a tulajdonosi alap-
gondolat, hogy amennyiben valamelyik gyerek 
a családjával költözne be, akkor a terek szer-
vezése, a beépített, egyedi alapbútorok, főbb 
bútorrendszerek (pld. a konyha) megfelelő ala-
pot biztosítsanak akkor is, ha a mostaniak 
helyett más berendezést szeretnének a rokonok, 

viszont a jelen rövid távú kiadásban is egy ott-
honi térrendszerben érezhetik magukat a bér-
lők, vendégek, nem pedig egy személytelen, 
tucatapartmanban. Egyébként a tisztán lakó-
épület mellett ál ló üzemi épület tetőtere szin-
tén lakóteret rejt. A beépített bútorrendszere-
ken túl számos régi mobília, egyedi használati 
tárgy is látható a terekben, sok bútordarab, 
kiegészítő indusztriális jel legű. Vannak, példá-
ul „találttárgyas” hangulatúak, mint a bicik-
lialkatrészekből készített olvasólámpák, a 
vintage vonalat erősíti az étkezőbe ál lított, 
zöldre festett régi kredenc, néhány favázas 
szék az étkezőasztal körül vagy éppen az eme-
leti közlekedő terébe komponált favázas fote-
lek, karosszékek. Szépek, egyediek Deák Bence 

Az egyik emeleti fürdő 
részlete. A konyhában már 
látott, repetitív mintájú 
falicsempe, a szürke greslap-
padozat ebben a helyiségben 
is. Szempont volt a tervezés 
során, hogy a berendezési 
tárgyak, kiegészítők ne drága, 
luxustermékek legyenek

Az egyik emeleti hálószoba. Az ágy mögötti 
tároló egyedi gyártású, a lamellás függőlám-
pa egy kis helyi manufaktúrában készült (más 
helyiségbe is került be tőlük világítótest), van 
itt találttárgyas lámpaszobor is, mellette 
felújított vintage fotelek

A HÁZPÁRBA BELEÍRÓDIK 
A HELY ÉPÍTÉSZETÉNEK 

TÖRTÉNETE, AZ ŐSZINTE 
MATÉRIÁKKAL, VILÁGOS 

SZERKEZETEKKEL 
JELLEMEZHETŐ 

GAZDASÁGI ÉPÜLETEK 
SAJÁTOSSÁGAI

lakatosmester munkái, aki mintegy kintről 
befelé haladva hagyta ott kézjegyét a pergola 
szerkezetén, az árnyékolók, a magaságyások 
létrehozásakor, bent ismét horganyzott zárt-
szelvényből és hálóból kreált orsótér struk-
túráján, és az étkezőrészen és a konyhában 
látható spirális függesztékeket is ő készítet-
te – mindezeket Lívia tervei alapján. A fala-
kon sok helyütt Márta festményei és fotói, 
és ha majd alaposan nézik végig a fotó-
kat, akkor látni fogják, hogy egyes helyisé-
gek közé tolóajtókat helyeztek, ezek türkizes 
árnyalatokban pompázó, geometrikus min-
táit maga tervezte és vitte fel a felületekre, 
mert a bogyósgyümölcskertészet, a vállalko-
zásszervezés mellett festeni is jut néha ideje.  
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Terület: 300 m2

Tervezés éve: 2015

Átadás éve: 2017 (GAZDASÁGI ÉPÜLET) 

2018 (LAKÓÉPÜLET)

Vezető tervező: ZSIROS-KUNDRÍK LÍVIA

Belsőépítészet: ZSIROS-KUNDRÍK LÍVIA, 

DR. TKACSIK MÁRTA

21. századi farm - hátterében 
a 2011-ben átadott, Lázár Antal 
tervezte passzívház tetői 
kukucskálnak ki a tájból

«  Házpár a két részt 
összekapcsoló jellegzetes 
pergolaszerkezettel az 
utcai oldalról
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PARTFOGLALÁS

Ú JR A MEGN Y ÍLT A FŐVÁROS EGY ETLEN SÓS-JÓDOS GYÓGY FOR R ÁSÁR A ÉPÜLŐ 

PESTER ZSÉBETI STR A NDFÜR DŐ, W ELLNESS- ÉS ÉLMÉN Y ELEMEK K EL , GYÓGYÁSZATI 

R ÉSSZEL ÉS EGY MÉR ETES STR A NDTERÜLETTEL , A MELY EN A R ÉGI HULL Á MMEDENCE 

MELLETT MOST EGY 25 MÉTER ES ÚSZÓMEDENCE ÉS EGY GY ER EK PA NCSOLÓ IS ÉPÜLT. 

A DU NA I OLDA LON EGY ELŐR E NÁ DAS K ÍSÉR I, DE TA L Á N LESZ EZ MÉG M ÁSK ÉNT.

Is m ét ha s z n álható a s ós-jód os for rá s ú 
pes te r z s ébet i  s t ra ndf ürd ő
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Nemcsak felújították, de távlato-
kat is adtak a fürdőnek

P
Pesterzsébet különleges, sós-jódos fürdője jó 
ideje a virágzó budapesti fürdőkultúra mosto-
hagyereke volt, elhanyagolt ál lapotban, vésze-
sen fogyatkozó látogatószámmal. Az ezred-
forduló után nem sokkal bezárták, és azóta 
a tulajdonos Budapest Gyógyfürdői és Hévi-
zei Rt. leginkább csak raktárnak használta. 
Pedig nem csak a vize, de az épülete is külön-
leges, hiszen ki gondolta volna, hogy az 1950-
es évek közepén, az első, hamisítatlan szoc-
reál (igaz, még nem házgyári) lakótelephajrá 

idején ál-törökfürdőt építettek ide?
A kincset érő gyógyvizet 1932-ben fedez-
ték fel. A Duna mellett kiépített strand bér-
lője kutakat fúratott egy bővítés reményében, 
és az eredmény messze túltett a várakozásain: 
összesen öt kútból különböző hőfokú gyógy- és 
termálvíz fakadt. Ekkor létesült a strand mel-
lett a fürdő, amit 1950 után – amikor a tele-
pülés Nagy-Budapest része lett – a családi 
házas környezet helyett egyre inkább a nagyi-
pari munkástömegek lakásai vettek körül. 

A GYÓGYVIZET 1932-BEN FEDEZTÉK FEL, 
MAJD AZ 50-ES ÉVEK KÖZEPÉN 

ÁL-TÖRÖKFÜRDŐ ÉPÜLT IDE

Nők és férfiak egykor váltott 
napokon használhatták 
az intézményt

Építészet: ARCHIKON |Szöveg: GÖTZ ESZTER
Fotók: BU JNOVSZK Y TA M ÁS
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Az új, 25 méteres, 
feszített víztükrű 
medence

KONCENTR IKUSAN SZERVEZTÉK 
A SOKFÉLE FUNKCIÓT A TÖRÖKFÜR DŐ KÖR É

A csökkentett komfortfokozatú, fürdőszobával igen 
ritkán rendelkező cs-lakások korszakában szükség 
volt tehát a fürdőre. Alighanem a külkerületi pozí-
ciónak volt köszönhető, hogy egyáltalán szóba jöhe-
tett a budai törökfürdők építészeti hagyományához 
kapcsolódás, bátran letérve a korszak kötelező stílus-
csapásáról. Mindenesetre a korábbi faépítményt fel-
váltotta egy klasszikus, nyolcszögű, opeionos nyílá-
sú kupolával fedett medencetér, és az azt körbeölelő 
kiszolgálószárnyak. A kupolát mozaik, a fürdő tere-
it sárga csempe borította, kívül terméskő és vakolt 
falak vették körül. A strand különlegessége a majd-
nem 1000 négyzetméteres hullámmedence volt, amely-
nek eredeti, szíjmeghajtású gépezetét Horthy Mik-
lós egykori hajós főgépésze tervezte. Az ötvenes és 
a hetvenes években további kutakat fúrtak, gyerekme-
dence készült, iszapkezeléseket és masszázst is beve-
zettek, váltott napokon fogadták a női és a férfi közön-
séget. Csak a rendszerváltás környékén kezdődött 
a lepusztulás, ami a 2005-ös teljes bezáráshoz vezetett.
A mostani megújulás nem csupán visszahozta az élet-
be a fürdőt és a strandot, de komoly távlatot is adott 
a további fejlesztéseknek. Az Archikon építésziro-
da Dobos Bence, Nagy Csaba és Nagy Zsolt vezetésé-
vel úgy rendszerezte a sokféle elvárt funkciót, hogy 
azok koncentrikusan szerveződjenek az építmény 
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Több irányban is átlátha-
tóak a belső terek

» Új színek váltották 
az eredeti sárgát a fürdőben

AZ IZGALMAS, FOLYTON VÁLTOZÓ 
BELTEREKET MÉG MOZGALMASABBÁ 

TESZIK A FOLYTON VÁLTOZÓ FÉNYHATÁSOK
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Mint tóra a stégek, úgy 
simulnak a medencéhez 
a pihenőterek

magja, a törökfürdő köré. Így alakult ki a több 
mint 4000 négyzetméteres bővítés, aminek 
középpontjában a nyolcszögű kupolás tér áll, 
a T alakú, eredeti épülettel együtt – annak kül-
ső terméskő falai most belső udvarokra néz-
nek, az új épület acélkeretbe foglalt belső üveg-
falai pedig szépen feltárják a régi látványát –, 
körülötte pedig egy doboz-rendszerben helyez-
kedik el az összes további egység, az öltözők, 

a szaunák, a belső medencék, a pihenőterek, 
a büfé. Mindezt labirintusszerű folyosóhálózat 
kapcsolja össze, ami azonban tökéletesen átlát-
ható – mivel a koncepció legmarkánsabb vonu-
lata az volt, hogy a belső terek egyszerre több 
irányban is átláthatók legyenek, és ezáltal a zárt 
dobozok optikailag a külső tér részeivé is vál-
janak. Ezt az izgalmas, folyton változó képet 
tovább árnyalják a természetes fényhatások: 

az öltöző például félig transzparens kopolit 
üvegből készült, vagyis zárt, mégis átlátható, és 
minden irányban szórja a felülről, a nyitott felül-
világítókon át bejutó fényt. A folyosók végén 
hatalmas üvegfelületeken látunk ki a szabadba, 
emiatt tágul a térérzet és a természet beköszön 
a falak közé. Szükség is van erre, mert a járófelü-
letet és a folyosók falait mindenütt szürke gránit 
borítja, ami sokáig állja a fürdőben kötelezően 
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használt tisztítószereket; csak a szintén doboz-
szerűen felnyíló vizesblokkok kaptak a szür-
két szépen ellenpontozó sárga kerámiaborítást, 
ami a régi keramitkockák színét is visszaidézi.
Mire a nagy élménymedencéhez érünk, már 
egy sor olyan tér- és fényélménnyel találkoz-
tunk, amelyek az érzékek számára szinte fel-
oldják a kint és a bent éles határait. Ott pedig 
végképp eltűnnek a térfalak, és egy nagyon 
összetett, minden irányból más áthatásokat 
mutató látványsorozat fogad. A medence egyik 
része fölött hirtelen felugrik a mennyezet, és 

egy fénycsatornával a szabad ég alatti vízfe-
lület hatását kelti. A medence víztükre majd-
nem teljesen elrejti az élményelemeket, csak 
a közepén ágaskodó nyakzuhanyok láthatók, az 
összes többi eszköz, a gránit fekvőpad, a vízbe-
fúvók csupán a víz fodrozódásával érzékelhe-
tők. A medencét körbevevő, élénk színű mázas 
kerámiával burkolt pihenőterek úgy simul-
nak rá a víz felszínére, mint egy tóra a stégek 
– itt is a határok elmosódását, a szilárd-folyé-
kony, a sötét-világos ellentétpárok megbékélé-
sét, együttműködését érezni (ezt erősíti a külső 

termálmedence felé megnyitott kiúszó is), vala-
mi olyan alapvető természetközeli élményt, 
amit fedett fürdőkben nemigen tapasztalni. 
Talán az egyedüli ismert példa – amit maguk 
a tervezők is egyfajta mintául választottak – 
Peter Zumthor valsi fürdőépülete; annak átlá-
tásait, a kő, a víz és a külső látvány misztikus 
élményét idézi meg egy-egy gyönyörűen meg-
komponált nézet itt, az élménymedence teré-
ben. De már innen is átlátni a következő, 
gyógyászati részlegbe, az oktogonális meden-
cetérbe. Ezt korábban kisebb, lezárt terek 

KINT EGY EGYSZERŰ, PUSZTÁN 
FUNKCIONÁLIS VILÁGBA KERÜLÜNK, AHOL 
A KÜLÖNBÖZŐ MEDENCÉKEN TÚL CSAK 
A FÜVES SZABAD TÉR UR ALKODIK
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Sötét-világos, folyékony-
szilárd megbékélése

Az örök sláger, 
a hullámmedence 

vették körül, most a vizuális áthatások jegyé-
ben a tervezők itt is megnyitották a falakat, 
pihenésre alkalmas kis beugrókkal, intimebb 
térrészekkel. A pihenő-folyosóról lehet eljut-
ni a szaunákhoz; ezek egyetlen nagyszabású 
kőkockában kaptak helyet, mindegyik oldalt 
más típusú és méretű szaunakabin foglal el. Ez 
az egység a strand felől, de a fürdő bejáratá-
tól külön is megközelíthető, hogy zárás után 
különböző rendezvényekre is használhassák.
A szaunáktól egy félig elkerített, merü-
lő- és Kneipp-medencékkel, jégcsúszdával 
el látott napozóterasz vezet le a strandra. 
Az átmenetet a fürdőépület falát kísérő ter-
málvizes „brüggölő” és a szaunaterasz kor-
látja alatti kis úszórész képviseli. A belső tér 
kif inomult összemetsződései, irányított fény-
járatai után kint egy sokkal egyszerűbb, pusz-
tán funkcionális világba kerültünk, ahol 
a gyerekpancsoló, a vízilabdameccsekre is 

alkalmas úszómedence és a rendbe hozott 
régi kedvenc, a hul lámmedence körül csu-
pán a füves szabad tér uralkodik. A kinti, 
közel 1500 öltözőszekrényt és kabint mos-
dókkal, zuhanyokkal együtt három egység-
ben, az utcai frontra telepítették, így sem-
mi nem zavarja a strandolók szabad terét.
A fürdő és a strandterület olyan értékek-
kel bővül, amelyek mellett egyre komolyab-
ban fölvetődik a dunai oldal kérdése. A folyót 
a telektől elválasztó területe parti sétány-
nyá alakítására már nem kel l sokáig várni, de 
az innen délre kezdődő, egykor virágzó csó-
nakházi élet, és általában a Duna dél-pes-
ti visszahódítása – akár a strand mellett egy 
Duna-uszoda kialakítása, vagy egy hajóál-
lomás –, egy kel lemes, lelassult, kikapcsoló-
dást és természetközeliséget egyszerre kínáló 
vízparti városrész (amilyen egykor volt) élet-
re segítésének esélye egyelőre nem realitás.
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Olyan alapvető 
természetközeli élmény, 
amit fedett fürdőkben 
nemigen tapasztalni

Megbízó: BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI 

ÉS HÉVIZEI

Generál tervező: ARCHIKON

Kivitelező: E-BUILDER

Tervezés éve: 2016-2018

Építés éve: 2018-2019

Telek mérete: 25 645 m2

Bruttó szintterület: 9744 m2

Építészet, belsőépítészet: NAGY CSABA, 

PÓLUS KÁROLY, DOBOS BENCE LÁSZLÓ, 

NAGY ZSOLT

Építész munkatársak: TŐRÖS ÁGNES, 

NAHOCZKI ÉVA, BOTOS ANDR ÁS, 

BÓDAY-BAGÓ BETTI, CHVALLA DIANA

Uszodatechnológia: SÁTH BEÁTA, 

SZABÓ-ERDÉLYI MÁTYÁS (FÜRDŐTERV)

Hullámgépészet: MENYHÁRT ANETT, 

NIEBLING ISTVÁN (DIALCONT)
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KÖR BEÉRTÜNK
A Fát im ai S z ű z al s ós ze nt ivá ni 

z a rá nd okhelye

Építészet: GUTOWSKI ROBERT
Szöveg: KOVÁCS DÁNIEL
Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS 

ÉPSÉGBEN MEGŐR ZÖTT, DÓR OSZLOPOS KOCSIBEH AJTÓJÁVA L , 

KOR INTHOSZI PIL ASZTER ES U DVAR I HOMLOKZATÁVA L , 

N Y UGODT AR Á N YA IVA L ÉS K EDV ES SZA BÁ LY TA L A NSÁGA IVA L A KÚR I A 

R EFOR MKOR I V IDÉK I ÉPÍTÉSZETÜ NK JELLEGZETES EMLÉK E . 

A Z ÉPÜLET HELY R EÁ LLÍTÁSA MELLETT Ú JJÁ ÉPÍTETTÉK A SZA BA DTÉR I 

MISÉZŐHELY ET IS, MIKÖZBEN ÉRV ÉN Y ESÜLNI H AGY TA K TÖBB A PRÓ, 

PATINÁS R ÉSZLETET.
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»  A reformkori vidéki 
építészet jellegzetes emléke

Dór oszlopos kocsibehajtó, 
korintoszi pilaszteres udvari 
homlokzat, nyugodt arányok

Időnként, amikor nem várja be a késlekedő pesti jára-
tot a csatlakozás, gyalog indulok apámékhoz Dunaföld-
várról Előszállásra. Csak nyolc kilométer, jobban meg-
éri, mint megvárni a két óra múlva induló következő buszt. 
És bár a 61-es főutat nem éppen sétára találták ki, a sze-
líd lankák látványa kárpótol a Dél-Mezőföld szendergésén 
keresztülzúgó kamionokért. A megyehatáron átérve jobb-
ról az Akó-hegyi halastavak, balról az egyutcás külterü-
let, Bíbic; itt, a főút mellett ma is áll üknagyszüleim egy-
kori háza. Csak ilyenkor látom; nem tudom, ki lakja. 
Még kétórányi gyalogútra Előszállás után a szom-
szédos Alsószentiván fekszik, melyet a mi környé-
künk leginkább diójáról és dinnyéjéről tart számon. 

Utóbbit nyaranta főleg a főút mentén, de utánfu-
tós autókról is árulják a helyi termesztők; a völ-
gyek mélyén elnyúló, hosszú utcákon visszhangzik 
a dudálásuk. Nagyapám fiatal legényként maga is sok-
szor lejárta a két falu közötti távot. A „prosekció” 
– apám szavával –, magyarán az ünnepi körme-
net a ciszterciek előszállási templomától vitt Szentiván 
Világ Királynőjének felszentelt kápolnájáig.
A kápolnát csak az találja meg, aki tudja, hol keresse. 
A hajdani birtokosok, a Szluha család klasszicista kúriá-
ja a főúttól távolabb áll, az egykori park helyén felsűrű-
södött ligetben. Egyházi tulajdonba a második világhá-
borút követően került, ma pedig a Fátimai Szűzanya 

EGYSZERRE ŐRZI MÚLTJÁT ÉS TEREMT 
MINŐSÉGÉBŐL EREDŐEN ÚJ ÉRTÉKET EZEN 

AZ IDENTITÁS NÉLKÜLI HELYEN

‹  Ácsolt faszerkeze-
tű, rafinált formavi-
lágú harangláb
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As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am

›  Kivételesen szép 
asztalosmunkát rejt 
az épület

Mintaszerűen felújított 
dupla nyílászárók

Néhai szovjet emlékmű 
talapzata lett az új oltár

első számú magyarországi zarándokhelye, aho-
va az 1917-es portugáliai jelenés helyéről való 
Mária-szobor elé gyűlnek a hívők. A szobor az 
akkori megyéspüspök kezdeményezésére a helyi 
lelkipásztor, Kovács Géza kitartó szervezésé-
nek köszönhetően, 1950 decemberére jutott el 
Portugáliából Alsószentivánra, roppant kalan-
dos úton. (A plébános leírásából tudott, de 
Rejtő tollhegyére illő történetben szerepet ját-
szik Ilonka néni, a portugál gyarmaton szol-
gált misszionáriusnő, Habán Huba, a vámhiva-
tal istenfélő igazgatója és egy eltévesztett ajtó 
a pénzügyminisztériumban, ami mögött szeren-
csére egy hajdani premontrei diák üldögélt.) 

A kúriakápolnát utoljára a jelenések ötvene-
dik évfordulójára újították meg, a centenárium-
ra így igencsak sürgetővé váltak az újabb munkák. 
Spányi Antal megyéspüspök a Székesfehérvá-
ri Egyházmegyei Múzeum bővítésén dolgozó 
Gutowski Robert építészt kereste meg 2017 ele-
jén azzal, hogy a kegyhelyet még az év őszén újra 
kell szentelnie. „Hirtelen ügy” – mondja utóbb 
szűkszavúan a nemzetközi pályázatokon gyak-
ran és eredményesen induló, itthon pedig szá-
mos egyházi megbízáson dolgozó Gutowski, aki 
igent mondott a felkérésre. Bár a közvetlen kör-
nyékhez nem kötődik, közel húszéves proce-
dúra és tizenhárom évnyi építkezés után idén 

felszentelt első építészeti munkája, Páty római 
katolikus temploma is a Székesfehérvári Egy-
házmegyéhez tartozik, akárcsak Alsószentiván. 
Sikerült is tartani a határidőt, igaz, a hozzáve-
tőlegesen 400 millió forintos beruházás néhány 
kisebb feladata egészen ez év elejéig elhúzódott.
A két fő teendőt az épület helyreállítása, illetve 
az ehhez kapcsolódó szabadtéri misézőhely újjá-
építése jelentette. Épségben megőrzött, dór osz-
lopos kocsibehajtójával, korinthoszi pilaszteres 
udvari homlokzatával, nyugodt arányaival és ked-
ves szabálytalanságaival a kúria reformkori vidé-
ki építészetünk jellegzetes emléke. Bár semmi-
lyen védettsége nincs, sőt a helyi szabályozás is 
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hiányos, a tervezők magától értetődő természetes-
séggel kezelték műemlékként. A mintaszerűen fel-
újított, dupla nyílászárók megőrizték almazöld szí-
nüket, a korábbi durva vakolat pedig szépen simított 
pasztellszín felületre váltott, és a megviselt pala 
héjalást is cseréptetőre cserélték. A finom részle-
tek iránti figyelem már itt, a belépésnél feltűnhet. 
A kocsibehajtó padlatát gondosan rakott, sárga 
Patent márkájú keramit fedi, és megőrizték a bejá-
rat eredeti küszöbkövét is, amelyet sokezer zarán-
dokláb koptatott homorúra. A belső elrendezése 
alapvetően változatlan maradt. A kert felőli hossz-
oldalon, több korábbi helyiség egybenyitásával még 
a negyvenes években alakították ki a kápolnát. 
A főbejárattól balra helyezkedett el a plébános egy-
kori lakrésze, jobbra pedig a sekrestye és a szakrá-
lis funkciókat kiszolgáló helyiségek. Az évtizedek 
alatt felgyűlt tárgyak egy része, tucatnyi túlnőtt szo-
banövénnyel egyetemben, a kápolnában talált helyet, 

többségük azonban a helyiek között csak „múzeum-
ként” emlegetett sekrestye-helyiségekben. A gondos 
szelekció szintén az építész feladatai közé tartozott, 
aki Smohay Andrással, az Egyházmegyei Múzeum 
vezetőjével tárgyról tárgyra mérte fel az állományt. 
Bár beszélgetésünk során a többek közt Pannonhal-
mán is dolgozó Gutowski maga hozza elő a bencés 
bazilika John Pawson-féle helyreállításának inspiráló 
hatását, itt a szándék nem a teljes újrafogalmazás volt. 
A tárgyak jelentős hányada eredeti helyére, más része 
új pozícióba került vissza, így a kápolna összképét ma 
is a Római Iskolát idéző műalkotások határozzák meg. 
Ezekhez új, szürke kelheimi kőburkolat járult, illetve 
a kivételesen szép asztalosmunkát dicsérő tölgy pado-
zat és minimalista igénnyel készült, bútorként visel-
kedő bejárati szélfogók. Az egyházművészet helye az 
alkalmazkodás, a szolgálat – vallja az építész. „Nem 
dekonstruálunk, hanem harmóniát keresünk.” 
A kápolna új főoltára többértelmű állítás. Finom, 

a lekerekített sarkokból négyszöggé tökéletesedő geo-
metriája szobrászi minőséget mutat, emellett anya-
ga sem mindennapi. A néhai szovjet emlékmű sok-
tonnás talapzata Esztergomban várta sorsának jobbra 
fordulását, ám arra aligha számíthatott, hogy erek-
lyetartós oltárkővé válik majd. Az elnyomó dik-
tatúra öndicsőítő építményének átnemesülése ma 
már Alsószentiván saját legendáriumának része. 
Az oltár fából készült párdarabja a kültéri 
misézőhelyen áll, ahova a kápolna rövidebbik közép-
tengelyében nyíló ajtón keresztül jutunk ki. Az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb döntés a munka elején meg-
született: a használati tengelyt 180 fokkal elfordít-
va az oltár a kúria lépcsőfalától a fák közé került 

át. Az új elrendezés a feltáruló látványok egyszer-
re logikus és esztétikus szekvenciáját hozza lét-
re (aminek a főbejárat előtti fák kiritkításával 
természetes origójává válhatna a Szluha-család 
közeli sírkápolnájának képe). Megkapó és elgon-
dolkodtató gesztus a látványában az oltár részét 
képező, de valójában néhány méterrel hát-
rébb, a fák közt magányosan álldogáló kereszt. 
Az ácsolt faszerkezettel készült, raf inált forma-
világú harangláb, il letve a két kiszolgáló helyi-
ségét ügyesen elrejtő, ugyancsak fazsindely-
lyel borított szentélyépítmény ismerős formai 
megoldások minőségi variánsai. Az építész fel-
vetésére kialakított új kerti sétány egyben 

Fakoronák alá húzódhat-
nak a hívek esőben

MEGKAPÓ ÉS ELGONDOLKODTATÓ 
GESZTUS A LÁTVÁNYÁBAN AZ OLTÁR 

RÉSZÉT KÉPEZŐ, DE VALÓJÁBAN NÉHÁNY 
MÉTERREL HÁTRÉBB, A FÁK KÖZT 

MAGÁNYOSAN ÁLLDOGÁLÓ KERESZT
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Megbízó: 
SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE, 

SPÁNYI ANTAL MEGYÉSPÜSPÖK

Felelős tervező: 
ROBERT GUTOWSKI ARCHITECTS

Tervezők: GUTOWSKI ROBERT, 

SZOKOLAY BÉLA ÁKOS, 

KOVÁCS HUNOR LÁSZLÓ, 

DELY-STEINDL BARNABÁS, 

BOLLÓK GÁSPÁR

Projektmenedzsment: 
SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE; 

DÓZSA ISTVÁN, STAUDT MÁRIA, 

SMOHAY ANDR ÁS, CSÁNY ZOLTÁN, 

SCHLOSSER ATTILA, HELTER ISTVÁN, 

EQUINOX CONSULTING KFT.; 

HAPP NORBERT, KRISTON KRISTÓF, 

EQUINOX TENDER KFT.; 

DR. CSIZMADIA PÉTER, 

DR. KOZMA RÓBERT

a búcsús misék végpontját jelentő körmenet macs-
kakővel burkolt útvonala, amely a kissé megrit-
kított liget fái között vezet, majd a kúriát megke-
rülve érkezik vissza kiindulópontjára. Egy ponton 
kiszélesedik, hogy az itt ál ló kereszt mögött fel-
tárulhasson a szomszédos mező látványa. 
Alsószentiván búcsúja minden évben május-
tól októberig a hónap 13. napjára esik. Mi júli-
us 13-án autózunk át Előszál lásról, egy borús 
szombati napon, a kilencórás misére. A főbejá-
rat előtti fák alatt diszkrét, de jól látható szék-
párok: három pap gyóntat csendben. Az ajtó-
ban üdvözlik az érkezőt, mögötte egy asztalon 
a Prohászka Imaszövetség hírei és a Mária Rádió 
magazinja. Az istentiszteletet az újmisés Mik-
lós atya celebrálja. A sorokban ismerősök; most 
is akad, aki gyalog érkezett a szomszédos falvak-
ból. A korábbi két-háromszáz fő helyett Alsó-
szentiván ma akár hétszáz embert is be tud fogad-
ni, bár ezen a szombaton a rossz idő miatt fele 
ennyien lehetünk csak. A szemerkélő eső elől 
a hívek behúzódnak a padok között megma-
radt fák alá. A kápolna tele van – a kiváló han-
gosításnak köszönhetően innen is követni lehet 
a szertartást. A kevés eszközzel megújított park 
jól fenntarthatónak tűnik; a virágágyásokat szé-
pen gondozzák. A kültéri fafelületek azonban 

lassan újabb kezelést igényelnének. A gondo-
san kialakított mosdópavilon, ahol a két bejá-
rat között kis padon lehet várakozni, megfelelően 
szolgálja célját. Az új minőség helyenként érez-
hetően összefeszül még a mindennapokkal. Az 
érkezők egy része beál l autójával a park fái alá, 
a homlokzatról leugranak a butácska gömblám-
pák, és nem sikerült eltüntetni a korábbi külté-
ri oltár fém-hul lámlemez építményét sem, ami 
most a kert egy félreeső részén búslakodik. Egy, 
a kápolnából kiebrudalt pálma a harangláb koráb-
bi helyén várja sorsának jobbra fordulását.
Az egész együttes ezekkel a használatból ere-
dő sutaságokkal, vagy tán épp ezek okán ottho-
nos és ismerős. Egyszerre őrzi múltját és teremt 
minőségéből eredően új értéket ezen az identi-
tás nélküli helyen. Most már ez az, amit a követ-
kező generációk zarándokai a magukénak érez-
nek majd. Körülnézek a kerti lépcső tetejéről. 
A padokon megőszült fejek: Spányi püspök 2010-
ben a nagyszülők zarándokhelyévé nyilvánította 
Alsószentivánt. A nagyapámra gondolok, aki hat-
van-egynéhány évvel ezelőtt megál lhatott ugyan-
ezen a lépcsősoron néhány másodpercre. A f ia 
most ott ül, tőlem nem messze, az egyik fa alatt. 
Talán épp az unokájára gondol. Az én f iamra, 
aki egyszer majd szintén megál l itt egy percre.   

B

AA keresztnél kiszélesedik az út, 
és feltárul a szomszédos mezők 
látványa

A
Az építész felvetésé-
re új kerti sétányt 
alakítottak ki

B
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Építészet: DILLER SCOFIDIO + R ENFRO
Szöveg: MOLNÁR SZILV I A

A z új  Közl eked és i  Mú ze u m é pül eté re 
kiír t  ne m zetközi  te r v pályá z at 
nye r tes  pálya m ű ve

N EMZETKÖZI TERV PÁ LYÁ Z ATOK BA N NAGY 

ÉLM ÉN Y KÜ LFÖL DI SZ A K EM BER EK SZEM ÉV EL 

L ÁT NI A H ELYSZÍ N T, E SET Ü NK BEN BU DA PE S-

TET, KŐBÁ N YÁT, KÖZEL EBBRŐL EGY H A SZNÁ-

L ATON K Í V Ü LI I PA R I TERÜ L ETBEN R EJLŐ L EH E-

TŐSÉGET. EZ PER SZE ELMON DH ATÓ BÁ R M ELY 

KÜ LFÖL DI PÁ LYÁ ZÓ M U NK ÁJÁ RÓL , DE A DI LL ER 

SCOFI DIO + R ENFRO (DS+R) PÁ LYA M Ű V E A TER-

A MÚZEUM, 
AHOVÁ KIÁLLÍTÁSI 

TÁRGYAKKAL 
ÉRKEZÜNK

V EZÉ SI H ELYSZÍ N A DOTTSÁGA IT M A X I M Á LI-

SA N K IH A SZNÁ LVA VA LÓBA N K ÉPE S ÉL ÉNK PÁ R-

BE SZÉDR E K É SZTET NI ÉPÍTŐM Ű V É SZETET, 

U R BA NISZTI K ÁT, M ÉR NÖK I T U DOM Á N YOK AT, 

KORTÁ R S M UZEOLÓGI ÁT É S KÖZL EK EDÉ SSZO-

CIOLÓGI ÁT. EZEK EGY M Á SR A H ATÁ SA TER EMTI 

M EG A DS+R KÖZL EK EDÉ SI M ÚZEUM ÁT – ÉPÜ L E-

TEIT, KÖR N Y EZETÉT, M Ű KÖDÉ SI A L A PELV EIT.
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Szinte körülöleli a Múzeum 
épületét a köztér

    Az új, központi tömb 
egy ötszintes, áttetsző 
struktúrát mutat

A pályamű alapján az Északi Járműjavító terü-
letén álló épületek közül a Dízelcsarnok (42-
es számú), az igazgatósági fejépület (41-es szá-
mú), a mozdony-mérlegház (51-es) és az óvóhely 
(90-es) maradnak meg, ezek lesznek az új intéz-
mény épületrendszerének alapjai, illetve a Törek-
vés épülete játszik szerepet a terület tér- és közle-
kedésszervezésében. Északon az új vasúti megálló 
és a múzeumépület között múzeumparkot, sza-
bad téren elhelyezett közlekedési műtárgya-
kat jelez a pályamű. A park területén álló, felújí-
tott mozdony-mérlegház és óvóhely időszakos 
kiállítások helyszíne, az óvóhely esetében nagy 
hangsúlyt kap a médiaalapú információátadás.

Az igazgatósági fejépület esetében szintén a meg-
őrzés, a restaurálás a fő szempontok, a gépésze-
ti rendszerek korszerűsítésén túl a tetőszerkezet 
cseréjét, tetőablakok kialakítását javasolják a ter-
vezők. Ebben az épületben irodák restaurátor-
műhelyek, archívumok és könyvtár működnek. 
A Törekvés és a Közlekedési Múzeum épülete 
között fákkal és egyéb zöld és burkolt felüle-
tekkel, páraszökőkúttal kialakított köztér lát-
ható. Ez a köztér „átfolyik” a déli és az északi 
területrészekre, szinte körbeöleli a múzeumépü-
letet: a Kőbányai úti oldalon zöld sávban vég-
ződik, az északi oldalon pedig múzeumi park-
ká teljesedik ki. A terv nemcsak az épületek, de 

a növényzet esetében is számol a meglévő, meg-
menthető egyedekkel, és a látogatói mozgáso-
kon felül a növények életciklusának következté-
ben is folyamatosan változásban van a múzeum 
környezete. A mozgás eleve a pályamű egyik 
sarokköve. A mozgás általában, mint az élet, 
a város egyik lételeme, a város közlekedése – elju-
tás A-ból B-be – és a város közlekedésének rend-
szerbe szerveződése. Megjelenik a mozgás szere-
pe a helyszínnel összefüggésben is: a közlekedés, 
mint a múzeum témája; az új múzeumnak a kör-
nyező épített és parkos területekkel létrehozha-
tó forgalmi és intézményi (pld. Eiffel Műhelyház) 
nexusai, kapcsolatai a város távolabbi részeivel. 

A koncepció másik sarokköve a föld. Prózai érte-
lemben a múzeum gyűjteményi darabjai a föl-
di közlekedést reprezentálják, költőibben 
a föld, mint rétegzettség – föld alatt, föld felett 
– van jelen a pályaműben. De az épület karakte-
rét tekintve a földtől való elrugaszkodás is része 
a tervezői elképzelésnek, gondoljunk ennek 
a tervnek a szinte lebegő építészeti rétegeire.
Az új, központi tömb – mely a meglévő épü-
letek közül a Dízelcsarnokot és az igazgatósá-
gi fejépületet foglalja magában – egy ötszintes, 
áttetsző struktúrát mutat. A tervezők a Dízel-
csarnokot a Könyves Kálmán körút irányába egy 
új épületrésszel egészítik ki. Ennek tere egybe-
fonódik a Dízelcsarnok szerkezetében is meg-
őrzött, felújított terével. Az így létrejött múze-
umépület alatt egy amfiteátrum jellegű szintet 
határoztak meg az alkotók, ami a köztérről terep-
lépcsőkön lesétálva közelíthető meg. Ugyanezen 
a szinten látogatói gépkocsiparkoló is szerepel. 
Remek gondolat, hogy a pakoló területe akár idő-
szaki kiállítótérnek is használható a későbbiekben.
Erről a süllyesztett térről nyílik a főbejárat, 
a körülötte lévő zónákban egy konferenciater-
met, éttermet, múzeumshopot és a jegyvásárlás 
helyszínét jelölték ki. De ez a süllyesztett tér egy-
úttal a városi köztér folytatása is, valamint kül-
ső kiállítótér, mivel a pályamű legkarakteresebb 

›
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›  A mozgás eleve 
a pályamű egyik 
sarokköve

A föld, mint rétegzettség, 
és a földtől való elrugasz-
kodás is megjelenik EZ A MÚZEUM ÉLMÉNYTÉR, TUDÁSTÁR

    Valós időben 
a látogatás élményei 
közé emeli a városi 
közlekedést is

építészeti elemei: a Dízelcsarnok földszintjén, az óriásvit-
rinekben elhelyezett, az épület fő tömegéből, mint gigan-
tikus fiókokból „kihúzott” nagyjárművek erről a szintről, 
− alulról, félig oldalról − is tanulmányozhatók. Szelle-
mes, hogy a személygépkocsi-parkoló homlokfala ugyan-
csak síküveg, így egy állandóan változó kiállítás maga 
a mélygarázs is; önálló tárlóban a kisföldalatti egy kocsi-
ját is elhelyeznék itt, vagyis: kéregvasút a kéreg alatt.
A mélyből lépcsőn, liften vezet az út a földszintre, a tágas 
kiállítócsarnokba. Főtengelyében az állandó kiállítás műtár-
gyait helyezték el, nyugatról kelet felé kronologikus sorrend-
ben. Az új épület határolófalai szintén acél és üveg szerke-
zetűek, ennek részletesebb szerkezeti bemutatásával nem 
szolgál a pályamű. A dízelcsarnoki résznél az északi, a déli 
és keleti oldalakon bekapcsolódnak a nagyjárműveket rej-
tő üvegfalú látványraktárak. A Dízelcsarnok középső sza-
kaszán, az igazgatósági fejépület felőli oldalra és a fejépü-
letbe restaurátorműhelyek kerültek. A csarnok középső 
traktusa az időszaki kiállításé, ami éppen szomszédos a fel-
újított tolópaddal, melyen lehetőség van a nagyobb műtár-
gyak mozgatására, bejuttatására a kiállítások területére, 
a restaurátorműhelyekbe és a látványraktárakba, ráadá-
sul az északi oldal felé is kijárattal rendelkezik. Mozgatha-
tó üvegfallal határolható el a csarnoktértől a tolópad, ez lehe-
tőséget teremt akár a múzeum nyitvatartásától független 
események, rendezvények megtartására. A csarnok észak-
keleti és délkeleti pontjain lépcsők, liftek vezetnek fel a fél-
emelet hídrendszerére, ahol északon kisjárművek állnak a 
látványraktárakban, délen egyéb raktárak, archívum, iro-
dák, részben szintén a kapcsolódó fejépületben kialakítva.
Ez a múzeum élménytér, tudástár. A bírálat is a pályamű 

erényei között említi meg, hogy „a kiállítások és a látogatói 
interakciók részeként minden érzéket bevonó médiatechno-
lógiai elemek jelennek meg a kiállítótereken kívül a raktárak-
ban és az archívumban is, illetve a további hang- és informáci-
ós felületek a városi közlekedést is gyakorlatilag valós időben 
beemelik a látogatás élményei közé.” A múzeumépület követ-
kező szintje az úgynevezett infrastrukturális rész, egy lamel-
lás tetőszerkezet, amely a gépészetet rejti. Egyébként a többi 
indulóhoz képest a DS+R pályaműve a gépészeti javaslatokat 
sokkal alaposabban mutatja be, és komoly hangsúlyt fektet a 
fenntarthatósági szempontokra, a környezetkímélő megoldá-
sokra (szürkevíz-felhasználás, helyben termelt energia stb.). 
Ezen a rétegen a félemeleti hídról vagy a földszintről közvet-
lenül érkező látogatók tulajdonképpen csak áthaladnak, hogy 
végül a tető felett szinte úszó „második szint” üvegfolyosóira 
érkezzenek. Messze ellátni innen a város távolabbi pontjaira, 
de érdekes látványt nyújtanak erről a szintről a gyűjtemény 
és a környező területek. Ám nem szimplán egy kilátóterasz 
szerepét szánták tervezői ennek a szintnek, mert a változa-
tos kiterjedésű üvegfolyosók végében múzeumpedagógiai 
helyiségeket, kávézót helyeztek el. Ha helyszínt és nézőpon-
tot váltunk egy percre, és a távolból pillantunk az új Közle-
kedési Múzeum nagyívű épületére, mintha nem is épületet, 
hanem magát a közlekedést látnánk: méretes üvegdobozok-
ban járműveket, üvegfalak mögött mozgó embereket, sajátos 
interakciókat járművek, emberek, történetek, korok között.
Kétségtelen, hogy a terv lényegét adják az üvegszer-
kezetek, ezek kidolgozása, meghatározása elemi fel-
adat lesz majd a továbbtervezésben, különösen a vál-
tozó klimatikus viszonyok, a szélsőséges időjárási 
helyzetek és a homlokzatok karbantartása miatt.

›
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A HELYSZÍN MÉRETEI, 

TÉRBELI SZERVEZŐDÉSE 

ÉS IPARI MŰEMLÉKEI 

EGYEDÜLÁLLÓ 

LEHETŐSÉGET KÍNÁLTAK

Van kedvenc projektje a korábbi munkái közül?

Nem tudnék egyet kiválasztani – mindegyik egyedi, és 

mindegyiket egyformán fontosnak tartom. És ez vonat-

kozik a budapesti projektünkre is. A legismertebb mun-

kánk talán a New York-i The High Line, mert annak 

világszerte nagy visszhangja van. A The High Line egy 

elavult, indusztriális infrastruktúra adaptív újrahasz-

nosítása, a magyar Közlekedési Múzeum pedig ipari 

műemlékek adaptív újrahasznosítása. Mindkét projekt 

célja a történelmi építmények megőrzése, és a kérdéses 

helyszínek felélesztése közösségi célokra. Irodánk legsi-

keresebb projektjei a közösség igényeit f igyelembe véve 

az egész társadalom számára készülnek.

Mi vezérelte önöket, amikor úgy döntöttek, hogy elin-

dulnak a pályázaton? Mi fogta meg önöket a helyszínben?

Budapest azonnal mély benyomást tett rám, olyan szép 

város, tele történelmi építményekkel és bámulatos épí-

tészettel. A helyszín óriási méretei, egyedi térbeli szer-

veződése és lenyűgöző ipari műemlékei egyedülál ló 

lehetőséget kínáltak arra, hogy hatással legyünk a város 

struktúrájára. Tervünkkel a történelmi helyszín szép-

ségét akartuk kiemelni, modern eszközökkel és kortárs 

építészeti gondolatokkal.

jelenítjük meg, hanem a látogatók összekapcsolásának, 

hálózatba szervezésének metaforájaként is használjuk 

azokat. A közlekedési múzeum tehát látásmódok, 

kultúrák és hagyományok csomópontjaként, 

szervezőjeként jelenik meg.

A kortárs muzeológia az állandó és az időszakos kiállí-

tások létrehozásakor a múzeumi élményre helyezi

a hangsúlyt, valamint az ismeretszerzés sokszínűségére 

építi fel a kiállítási koncepciókat. 

Hog yan segítik ezt az önök elképzelései?

A közlekedés mindig is az emberiség örök kíváncsisá-

gáról, és az egész világot behálózó együttműködésé-

ről szólt. Ezt a felfedező szel lemet akartuk közvetíteni 

a múzeummal. Úgy éreztük, a kiál lítási térnek dinami-

kusnak és folyton változónak kell lennie. Olyan múze-

umi elrendezést akartunk, amely kifejezetten átlátha-

tó, a tudás megszerzésének folyamatában viszont olyan 

pil lanatokat teremt, amikor a látogató lazíthat. Továb-

bá különféle lehetőségeket kívántunk létrehozni annak 

a bemutatására, hogy a közlekedési eszközök hogyan 

támogatták az emberek közötti érintkezést. Tágabb 

értelemben úgy gondoljuk, hogy a múzeum elsődle-

ges feladata, hogy segítse megértenünk a múlt és a jelen 

problémáit, azért, hogy ezáltal megalapozottabban 

dönthessünk hasonló problémák esetén jövőben.

A globális-lokális fogalmi mezőben hogyan tudná elhelyez-

ni az elképzeléseiket? A globális és lokális építészeti nyelv-

használat hogyan érvényesül a budapesti projekt során?

Célunk fenntartani a globális és a lokális egyensúlyát. 

Minden projektnél úgy indulunk el, hogy alaposan meg-

vizsgáljuk a helyszín adottságait és hagyományait. Ezt 

a módszert globális tapasztalataink és általában véve 

a globális irányzatok is alátámasztják. A budapesti Köz-

lekedési Múzeumnál a New York-i The High Line-nal 

kapcsolatos tapasztalatainkat vettük elő. Ott új módot 

alakítottunk ki az emberek és a város közlekedési inf-

rastruktúrája közötti interakcióra. Annak a munkának 

a tanulságait alkalmaztuk az új Közlekedési Múzeum 

területén található ipari műemlékek sajátosságaira, és 

ezt a mostani programnak megfelelő gépészeti technoló-

giával társítottuk.

Milyen technikai megoldásokat javasolnak az energiata-

karékosság és a fenntartható fejlődés érdekében?

Több stratégiát is javasoltunk, így a geotermikus és 

a napenergia felhasználásának integrálását, hogy a lehe-

tő legjobban leszorítsuk az energiafelhasználást. Úgy 

véljük, hogy egy autógyártással és kőolajtermékekkel 

foglalkozó múzeumban különösen jelentős szerepe van 

a fenntartható stratégiák hangsúlyozásának ahhoz, hogy 

felhívjuk a f igyelmet a természeti erőforrások végessé-

gére. Az volt a célunk, hogy felelőségteljesebb energia-

használatra oktassuk a látogatókat, nemcsak a kiál lítá-

sokkal, de magával az épülettel is.

Van kedvenc tárgya a budapesti gyűjteményben?

Mindegyik darab gyönyörű. Szeretem a mozdonyokat és 

vasúti kocsikat, de a kiállított buszok is nagyon megkapóak! 

Számos múzeumi projektben vettek és vesznek részt 

(Institute of Contemporar y Art, Boston, 2006; The 

Shed, New York, 2019; MoMA, New York, a Gensler 

irodával közösen, 2016), és világszerte készítettek 

múzeumi installációkat, többek között a New York-i 

The Metnek, a párizsi Cartier Alapítványnak. Összefog-

lalná, hog y múzeumi munkáik mely tapasztalatait hasz-

nálták fel inputként a budapesti pályázatnál? 

Valamennyi művészeti intézménnyel folytatott együtt-

működésünknek megvoltak a maga feltételei és kihí-

vásai. Közös a múzeumokban, hogy nagy mennyiségű 

pompás tárgyat kell raktározniuk, amelyek minden-

ki számára láthatatlanok egészen a kiál lított anyagok 

forgatásáig. A tipikusnak mondható, ál landóan válto-

zó összetételű és kiál lítású intézményekkel szemben 

a magyar Közlekedési Múzeumnak nagyon is konkrét 

gyűjteménye van. Magát a múzeumot alakítottuk

a műtárgyakat bemutató „vitrinné”: a tervünk megnyit-

ja a raktárakat és láthatóvá teszi a raktári gyűjteményt 

is a közönség számára. A raktárakban levő tárgyakat 

úgy rendezzük el, mint egy kiál lításon, sétálni lehet 

közöttük, hozzájuk lehet érni, ismerkedni lehet velük. 

A közlekedési eszközöket nemcsak mint műtárgyakat 

A Z ELIZA BETH DILLER , R ICAR DO SCOFIDIO, CH AR LES R ENFRO 

ÉS BENJA MIN GILM ARTIN Á LTA L V EZETETT NEW YOR K-I 

DILLER SCOFIDIO + R ENFRO ÉPÍTÉSZIRODA TERV E N Y ERTE EL A Z Ú J KÖZLEK EDÉSI 

MÚZEUM ÉPÍTÉSZETI TERVPÁ LYÁ ZATÁ NA K ELSŐ DÍJÁT. A BU DA PESTI 

ER EDMÉN Y HIR DETÉSEN A Z IRODÁT CH AR LES R ENFRO ÉS BENJA MIN GILM ARTIN 
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Törékeny alkat

Rangos díjat nyert 
a magyar grafikus

Július végén találkozhatott az érdek-
lődő nagyközönség Botos Balázs for-
matervező, keramikus művész legújabb 
munkáival a Fiatal Iparművészek Stúdi-
ójának kiálítóterében. A Pure Selection 
című válogatás az eredetileg a MOMÉ-n 
designerként diplomázó, majd a Kecskemé-
ti Nemzetközi Kerámia Stúdióban dolgozó 
alkotó gyakorta formai gegekkel, humoros 
asszociációkkal készít ékszereket, hasz-
nálati tárgyakat. A formatervezői háttér-
ből fakadóan Botos Balázs a funkcionalitás 
szempontjait messzemenőkig érvényesí-
ti, míg a kerámia, a porcelán merevségét, 
keménységét egyfajta lágy formaalakítás-
sal ellenpontozza, ami végeredményben 
„selymes” felületi textúrákat eredményez.

Fölföldi Fruzsina műve nyert 

a világ legrangosabb tervezőgrafi-

kai díján, az AOI World Illustration 

Awardon. A fiatal magyar grafi-

kus Múltúra (Tale Trail) néven készí-

tett városi turisztikai kiadványcso-

magot, első körben Esztergomról. 

A csomag gyerekek és felnőttek 

számára is izgalmasan, sokrétűen 

mutatja be a hazai városi turizmust.

Sakkvárosok

Különleges sakk-készlettel rukkolt elő a londoni Skyline 

Chess cég: a figurák nagyvárosok ikonikus épületei, 

a bástya a Big Ben, a huszár a London Eye, a futó a Shard. 

London mellett feldolgozták Dubajt, New Yorkot és 

San Franciscót is, és még a táblák, a csomagolás apró-

lékos kidolgozására is komoly figyelmet szenteltek.

Bor + kristály

Hatrészes pohárkészlettel állt elő a Lasvit nevű cseh 

üvegmanufaktúra. A Beaver (hód) kollekciót a japán 

Nendo tervezte; az üvegek metszései a házát építő 

hód fákon hagyott nyomait idézi. A fő tömbbe vélet-

lenszerűen vágtak szeleteket, ami meglehetősen 

szokatlan módszer a pohár talpának kialakítására, 

és különböző fénytöréseket eredményez.
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Sztártervezők és nemzetközi trendek az idei 
Határtalan Design kiállításon

Határterületek

Idén május 31. és június 23. között 
rendezték a Határtalan Design 
kiállítást az Új Budapest Galéri-
ában (Bálna), melyen 12 ország 
147 designere mutatta be legújabb 
alkotásait. A 14. madeinhungary + 
7. MeeD (Meeting of European and 
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Central European Designers) tár-
laton díjnyertes külföldi és magyar 
tervezők bútoraival, designtárgya-
ival, lakástextiljeivel, ékszereivel 
ismerkedhettek meg a látogatók. 
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A rendkívül sokszínű válogatást a koráb-
bi évekhez hasonlóan Szigeti Szilvia 
textildesigner és Radnóti Tamás belső-
építész állították össze. A szervező-kurá-
tor páros egy olyan rendezvénysoroza-
tot indított útjára tizennégy évvel ezelőtt, 
amely egyedülálló módon egy roppant szé-
les hazai és nemzetközi kapcsolati hálót 
kialakítva nőtte ki magát a régió egyik leg-
jelentősebb design eseményévé, és immár 
az EFFE (Europe for Festivals, Festivals 
for Europe) tagjaként rendezték meg.
A jövőre jubiláló rendezvény sikerét azon-
ban beárnyékolja, hogy az Új Budapest 
Galéria kényszerű költözése miatt a kiál-
lítás idén a tervezettnél jóval rövidebb 

ideig volt látható, ráadásul a folytatás-
hoz új helyszínt kell keresni. Addig viszont 
lássuk, hogy milyen volt az idei tárlat!
A megnyitót és a Határtalan Design Díjak 
átadóját május 30-án tartották. A tárgy- 
és ékszertervezőknek járó elismerése-
ket harmadik éve a CIG Pannónia Első 
Magyar Általános Biztosító Zrt., a textil-
tervezőnek járó jutalmat a Laguna Lakás-
textil Nagykereskedés támogatta.
A rangos szakmai elismerést három kate-
góriában ítélte oda a neves szakértőkből 
álló zsűri. A Bútor/Tárgy kategória díját 
a lengyel MALAFOR és a magyar Blum & 
Wolf Studio érdemelte ki. Az ékszerterve-
zőknél a szlovák Viktor Kováč és az üzbég A svájci Winfried Schneider-

tervezte székek egyike

Jól átgondolt, tudatosan 
kialakított tematikus 
egységeket láthattunk

Az előtérben 
elhelyezett 

tárgyegyüttesek 
reflektáltak a kiállí-

tás koncepciójára
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származású Tata Akhatova megosztott 
díjazásban nyert. Textil kategóriában Kol-
lár Ágnes alkotásait tartották a legjobbnak.
A megnyitót több kurátori tárlatveze-
tés követte, melyek során a különböző 
régiók, design területek, művészeti ágak 
határterületein alkotó tervezők munká-
in keresztül a Határtalan Design főcím tar-
talmát is megismerhették a látogatók.
A kurátorok jól átgondolt, tudatosan kiala-
kított tematikus egységeket állítottak össze. 
Az előtérben elhelyezett tárgyegyüttesek 
erős felütésként indították el a kiállítást, 
reflektálva annak alapkoncepciójára. A 
galéria előterében Kollár Ágnes vízfel-
színt imitáló textiljei, Lucie Koldová nem-
zetközileg elismert cseh designer élénk-
piros „Chips” pihenőszéke, valamint a 
Blum & Wolf tervezőpáros lámpacsalád-
ja idéztek nyári hangulatot a szemlélő-
ben. Ugyanitt kapott helyet a klasszikus 
fekete-fehér-piros színkombinációra épü-
lő szekció, amelynek középpontjában a 
spanyol húzónevek – Jorge Pensi, Eugeni 

Quitllet és Ramón Esteve – székei álltak.
Önálló hangulati egységként követke-
zett az úgynevezett „öko-sor”, amely 
a környezettudatos design jegyé-
ben született, és újrahasznosított, újra-
hasznosítható, illetve természetes 
alapanyagokból készült tárgyakat, kon-
ceptuális alkotásokat mutatott be. 
A nagyteremben a bútorok, textilek és 
lámpák változatos együtteseivel találkoz-
hattunk. Itt mutatták be többek között a 
román tervezők folklór indíttatású mun-
káit, a két kurátor-tervező színeiben egy-
másra hangolt összeállítását (Radnóti 
Tamás lámpáit és polcrendszerét, ame-
lyek a Castiglioni testvérek „ready-made” 
tárgyait idézik, kiegészülve Szigeti Szil-
via Almodóvar filmek inspirálta textilje-
ivel), Helena Dařbujánová „Golden Kids” 
kanapéját. A portugál DIGITALAB Deutshe 
Design Prize nyertes „Risko” rajzasztala 
mellett ízelítőt kaphattunk a világhírű fran-
cia bútorgyártó cég, a Ligne Roset kifino-
mult bútoraiból, melyeknek pazar kísérői 

voltak az osztrák Irene Maria Ganser 
lakásékszerként aposztrofált asztalai. 
A kiállított tárgyakhoz harmoniku-
san illeszkedtek a Texhibition c. pro-
jekt aktuális lakástextiljei.
Külön egységként láthattunk reprezenta-
tív válogatást a The Academy of Fine Arts 
and Design in Bratislava, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, a Budapesti Metropoli-
tan Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és 
a Soproni Egyetem hallgatóinak munkáiból.
A tavalyi siker után idén is felvonultat-
ták a kortárs ékszertervezés kiemel-
kedő képviselőinek, ezen belül a pilse-
ni Ladislav Sutnar Faculty of Design and 
Art hallgatói, valamint a vendégországok 
és magyar ékszertervezők alkotásait.
Összességében elmondható, hogy a Határ-
talan Design egy rendkívül példaértékű, 
nemzetközi rangú kiállítás és rendezvény-
sorozat. Reméljük, hogy ez a progresszív 
szellemiségű, Budapest és az ország szá-
mára is hírnevet jelentő esemény a továb-
biakban is méltó helyen fog folytatódni.

A Texthibition  
projektben közel 
húsz tervező 
fejlesztése 
valósult meg

Tizenegy országból érkeztek 
műtárgyak a kiállítás 
nemzetközi anyagához

Lőrincz Réka (balra) és 
Losonczy Orsolya (fent) 
ékszertervezők munkái

Nemzetközi rangú, progresszív 
kiállítás és rendezvény volt, 
ami remélhetőleg méltó helyszínen 
folytatódik majd
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Interjú KANG SUNKOO-val

Teret tervezni 
az immateriálisnak
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A KAZA-val közös 
munka eredeti, szürke 
tervei a cég javaslatára 
megváltoztak

A díjnyertes burkolat 
rajta a Heimat (Haza) 
című esszé kezdetével

Milyen projekten dolgozik itt? Járt már korábban 
Magyarországon?

Először vagyok itt, sajnos kevés időm volt felfedezni 
Budapestet, holott nagyon kíváncsi vagyok. Tartot-
tunk egy meetinget a KAZA csapatával, de a közös 
projektünkről egyelőre nem árulhatok el részleteket, 
mindenesetre szükségem van hozzá a KAZA beton-
csempék gyártásában szerzett tapasztalatára. Kívül-
ről egy komoly tudással rendelkező, ambiciózus céget 
láttam, a mostani közös munka pedig igazolja ezeket 
a benyomásokat.

Dél-Koreában született, de már hatéves kora 
óta Németországban él. Hog yan formálta ez 
az identitását?
Az identitás nagyon személyes kérdés, amire nincs 
tiszta, egyértelmű válasz. Nagyon is emberi dolog 
a személyes identitást vizsgálni, de nem hinném, 
hogy statikus, pontosan meghatározható volna. 
A nemzeti identitást a kulturális fejlődés hozta magá-
val, az utóbbi időkig nem létezett, ezért – mivel nem 
eredendően része a természetünknek, hanem egy 
képződmény – nem hiszem, hogy bárki alapjaiban 
értené, és magamat sem tudnám feketén-fehéren 

meghatározni. Amióta Németországba költöztem 
éltem már Svájcban, az Egyesült Államokban, Kíná-
ban, Franciaországban és Ausztriában is, és mivel 
a szüleim jó ideje újra Koreában élnek, 
rendszeresen hazalátogatok.

Hogyan érintette meg az építészet?
Erősen hatottak rám a gyerekkori családi utazások, 
különösen miután Európába költöztünk a nyolcva-
nas évek elején. A szüleimet lelkesítette az utazás, 
ami Európában jóval szabadabb volt, mint Dél-Kore-
ában, amit az ázsiai kontinenstől elzár Észak-Korea. 
Ezért hát állandóan autóztunk Európában – ott-
hon még autónk sem volt, itt viszont apa kapott egy 
céges BMW-t, ami teljesen új érzés volt, Németor-
szág északi részéről pedig nagyon hamar el lehetett 
jutni Hollandiába, Belgiumba, Franciaországba. Szá-
mos műemléket, történelmi épületet láttunk, vára-
kat, kastélyokat, katedrálisokat, múzeumokat, és ez 
komoly hatást gyakorolt rám. Hivatásként viszont 
jóval később, a középiskola elvégzése után került elő. 
Művészetekkel akartam foglalkozni, elsősorban fes-
tészettel. A Düsseldorfi Művészeti Akadémián az 
egyik tanárom – egy építész lánya – adott egy kis épí-
tészeti feladatot, ami nagyon természetes és élvezetes 

volt a számomra. A tanárom meglepődött, és ő győ-
zött meg, hogy legyek építész, mert én úgy gondol-
tam, festőként nagyobb hatásom lehet, több ember-
hez juthat el, amit csinálok. Hát így kezdődött.

Még gyakornokként került kapcsolatba Aj Vej-vejjel 
(Ai Wei-Wei). Hogyan alakultak a közös munkáik?

2002-ben Bázelben, a Herzog & de Meuronnál gya-
kornokoskodtam, amikor Aj Vej-vej tanácsadóként 
kezdett dolgozni az iroda kínai projektjein. Szak-
mai kapcsolat nem volt köztünk vagy öt éven át, 
mígnem 2008-ban a feleségemmel kiléptünk 
a Herzog & de Meurontól, hogy önálló irodát ala-
pítsunk. Miután Aj Vej-vej hallott erről, meghívott 
bennünket Pekingbe, és együtt dolgoztunk néhány 
projekten. Egy kisebb szünet után, 2011-ben már 
Berlinben segítettem neki felépíteni az ottani stú-
dióját. Építészeti és művészeti projekteken is dol-
goztunk, sőt együtt tanítottunk a Berlini Művészeti 
Egyetemen egészen tavaly év végéig.

A tanárom győzött meg, 
hogy legyek építész,

 mert én úgy gondoltam, 
festőként nagyobb 

hatásom lehet

GYŐZTES PÁLYÁZAT | 

Az interjú idején Kang még nem beszélhetett a KAZA-

val való munka részleteiről. Mint később kiderült, a Bel-

ügyminisztérium szűk körű pályázatára nyújtott be pad-

lóburkolat-tervet, amely nyert is. Kang Kurt Tucholsky 

Heimat (Haza) című esszéjét idézi a hexagonális rasz-

ter burkolaton, amelyet eredetileg a szürke különböző 

árnyalataiban képzelt el, ám a KAZA-val végül úgy dön-

töttek, legyen terrazzo, mert úgy láthatóvá válik a bur-

kolatok szép belseje is, karakteresebb a megjelenése, 

és gyártástechnológiai szempontból is célszerűbb.

Kang Sunkoo építész és 
művész, gyakornokoskodott 
a Herzog & de Meuronnál, 
rendszeresen dolgozott Aj 
Vej-vejjel. Az Octogon Szent-
endrén, a KAZA telephe-
lyén beszélgetett vele, többek 
között egy akkor még nem 
publikus közös munkáról.



94 95

i n t e r j ú i n t e r j ú

A templomokban, kápolnákban, 
katedrálisokban eltöltött hosszú idő tudat 

alatt formálta az építészetemet is

A hivatal padlója, 
amire a hexagonális 
raszterburkolat kerül A designkultúra 

kaleidoszkópja

Guy Julier jelenleg a finn Aalto 

Egyetem Design Leadership profesz-

szora, korábban a Brightoni Egye-

tem és a Victoria & Albert Museum 

közös kutatóprofesszora volt. Fontos 

fesztiválok és konferenciák szerve-

zője, mint amilyen a Leeds Festival 

of Design Activism, a Design History 

Society 2011-es Design Activism and 

Social Change című barcelonai 

konferenciája, és a koldingi Design 

Culture: Object, Discipline and 

Practice is voltak. Számos könyv 

szerzője, mint amilyen a New 

Spanish Design (1981), a Dictionary 

of Design since 1900 (1993, 2004), 

Guy Julierrel 
Szentpéteri Márton 
beszélgetett 

az immár klasszikus Culture of 

Design (2000, 2007, 2013) és 

az Economies of Design (2017).

Tagja többek között a Journal of 

Visual Culture és a Design and 

Culture szerkesztőbizottságainak. 

Doktori fokozatát a Leeds Metro-

politan Universityn szerezte, kuta-

tásaiban a spanyol és magyar rend-

szerváltások designkultúráival 

foglalkozott. Az interjú a MOME 

Doktori Iskola Designkultúra-tudo-

mányi tagozatának és a Magyar 

Szomaesztétikai Társaságnak közös, 

Design Culture and Somaesthetics 

című konferenciáján készült.

Sz
öv

eg
 : 

S
Z

E
N

T
P

É
T

E
R

I M
Á

R
TO

N

És milyen a világ egyik legismertebb építészirodájá-
nál gyakornokoskodni?

Akkoriban az Aacheni Műszaki Egyetemre jártam, 
ahol a tanáraim időről időre megkérdezték, hogy biz-
tosan építészetet akarok-e tanulni. Ez nem volt túl 
lelkesítő, ám a Herzog & de Meuronnál drasztikusan 
megváltozott minden. Először éreztem a sajátomnak 
egy bizonyos építészeti megközelítést, és rádöbben-
tem a metodikájuk intellektuális pontosságára. Telje-
sen lenyűgözött a modorosság nélküli szabadság. 
A gyakornokoskodásom alatt 80-ról 300 fölé emelke-
dett a stúdió létszáma.

Az építészeti munkái közül melyiket tartja 
a legfontosabbnak?
Nehéz megmondani, mert még csak keveset építet-
tem, és nem is vagyok rájuk különösebben büszke, 
nem mintha rossznak tartanám őket. Jelenleg az épí-
tészet csak periférikusan érdekel, nem ez 

a legfontosabb. Az építészet erősen függ a megrende-
lőtől, a társadalmi és kulturális kontextustól, jórészt 
a dolgok irányításából áll – legalábbis ez a tapasztala-
tom. Ez egyre kevésbé érdekel, és egyre többet foglal-
kozom a művészettel, ami sokkal inkább rólam szól, 
önkifejezés. Az építészeket kísérti, hogy az önkife-
jezés eszközének használják az építészetet, de ez egy 
nagyon veszélyes. Talán ez túl drámai, mindenesetre 
nem a megfelelő út a jó eredményhez.

Azért van olyan építészeti projekt, amire azonnal 
igent mondana?
Szeretnék egy templomon dolgozni. Nem feltétle-
nül keresztény templomon, de valamilyen szakrális 
épületen. Ennek az oka a gyerekkoromban keresen-
dő: erősen vallásos voltam, és katolikus pap szeret-
tem volna lenni. Erről persze tinédzser koromban 
lemondtam, de azelőtt nagyon erős kapcsolatot érez-
tem Istennel, a spiritualitással. Később ez sokat vál-
tozott, de ez a romantikus elképzelésem megmaradt, 

azon kívül a templomokban, kápolnákban, katedrá-
lisokban eltöltött hosszú idő tudat alatt formálta az 
építészetemet is. De egy templom tervezésénél önma-
gában az épület tipológiája is nagyon izgalmas, illetve 
teret tervezni valaminek, ami nem kézzel fogható.

És művészként ki tudná emelni valamelyik
munkáját?
Igen! Bár még nem készült el, a német kormány 
pályázatán első díjat nyert a Statue of Limitations 
tervem. A feketére festett bronzszobor félárbócra 
eresztett zászlót formál, és két részből áll, amelyet 
Berlin két helyszínén állítanak majd fel: a felső részt 
az „afrikai negyedben”, a Nachtigalplatzon, 
az alsót a Humboldt Forum főlépcsőjén. 
A zsűri a gyarmatosítás meggyőző emlékművé-
nek találta a szobrot, amelynek címe a statute of 
limitations, azaz elévülési idő c. jogi kifejezésre utal. 
Mivel a koncepció decentralizált, a szobor Berlin szá-
mos, erős szimbolikus töltetű helyszínén felállítható.



96 97

i n t e r j ú i n t e r j ú

A designkultúra 

világában igen fontos 

volna például azt

firtatnunk, milyen 

mértékben játszott

és játszik szerepet 

a design a sokrétű 

kortárs válságok 

megteremtésében

SzM: Milyen a designkultúra-tudomány mai állapota? Mire való? 
Vajon még mindig kialakulóban lévő terület, ahogy Koldingban 
beszéltél róla? (L. A designkultúra új nyelvet beszél – Guy Julier-
rel Szentpéteri Márton beszélgetett, Disegno – A designkultúra 
folyóirata, 2015/1-2, 236-241.)
GJ: Nem gondolom, hogy nagyban fejlődött, vagy változott vol-
na, amióta legutóbb találkoztunk, ugyanakkor egyre több olyan 
fejlemény kezd tudatosulni bennem, amelyik körülötte, vagy vele 
átfedésben születik. Jó példa erre a tudomány-és-technológia—
tanulmányok (science-and-technology studies, STS) olyan, az ant-
ropológiával keveredő világa, amelyik kísérletező módon foglalko-
zik az eszközeinkkel és azok mélyebb megértésével. Gondolok itt 
Michael Guggenheim munkájára a Goldsmiths-en, Londonban; 
vagy Tomás Sánchez Criadó kutatásaira a Humboldton, Berlin-
ben. Amit ők csinálnak, megmutatja számomra is, hogy a design-
kultúra-tudomány mint kísérleti vál-
lalkozás, mire szolgálhat. Egyszóval 
a designkultúra-tudomány egy folya-
matosan fejlődő, lassan és különfé-
le irányokba mozgó, és még mindig 
viszonylag fragmentált terület. Része-
se annak a kitartó történeti küzdelem-
nek, amelyik a design elméleti, tudo-
mányos megragadásáért folyik már 
jóideje. Gondolok itt a brit design-
történeti hagyomány és az amerikai 
designtanulmányok (design studies) 
versengésére, ahol az egyik értelme-
zésben a design elméleti megközelí-
tései autonóm vállalkozások, a másik-
ban viszont a tervezést segítő szellemi 
szerszámok tulajdonképpen. A design-
kultúra-tudomány ezen a konf liktuson 
túl kíván lépni. Mindehhez azonban 
rendkívül sok, a designkultúra-tudo-
mányon kívül folyó alapozó munka 
szükséges. Itt a történelmünk, 
a designtörténet ismerete, vagy épp 
a szociológiai, il letve kultúrakutatói 
alapismeretek elengedhetetlenek. 
Az efféle tanulmányokat a designkul-
túrát támogató alapképzés ernyője alá 
vonnám legszívesebben.

SzM: Mi a helyzet az intézményesüléssel? Tudjuk, hogy Koldingban, 
Londonban jóideje alapképzésben oktatják a designkultúra tudo-
mányát – ahogy ez Magyarországon is megjelent pár éve –,
Amszterdamban mesterképzésben, a MOME-n pedig egyedül álló 
módon a PhD-képzés keretei között.
GJ: Igen, ebben a MOME valóban különleges! Nézd, mint oly sok 
interdiszciplináris, multidiszciplináris, vagy posztdiszciplináris vál-
lalkozás esetében, így a miénkben is számolnunk kell azzal, hogy 
mi mindig „másutt” vagyunk, ilyen, hogy úgy mondjam, 
az attitudinális diszpozíciónk. Ez éppen nem azt jelenti, hogy sze-
retném a Földgolyót befedni designkultúra-tudománnyal és had-
vezérként számba venni, mely országokat hódítottunk meg, mely 
egyetemi tanszékeket és designiskolákat vontunk befolyásunk alá! 
A designkultúra tudománya inkább kaleidoszkopikus természetű, 
benne különféle fragmentumok, formák és színek kerülnek egy-
más mellé dinamikus módon, folyton változó konfigurációkban.

SzM: Talán még jobb teleidoszkópról beszélni, arról az eszközről, 
amelyik a kaleidoszkóppal szemben a külvilágból gyűjti be a képe-
ket, amelyeket aztán az előzőhöz hasonló mágikus módon csillá-
mokra tör, és új mintázatokba rendez.
GJ: Ha már Budapesten vagyunk, akár a Rubik-kockát is használ-
hatjuk a megértést segítő metaforaként! Azzal az egy megkötéssel, 
hogy mi nem akarjuk kirakni a kockát végül, mert ez a rendkívül 
összetett és dinamikusan változó designkultúra esetében remény-
telen feladat volna!

SzM: Mennyire kritikus, mennyire politikus 
a designkultúra-tudomány?
GJ: Elkerülhetetlenül politikus, hiszen a leírás, az elemzés maga is 
politikai cselekedet, amennyiben felhívja a figyelmet arra, amivel 
foglalkozunk, és eltereli a figyelmet arról, amivel nem foglalkozunk. 

Márpedig a designkultúra-tudomány-
nak, reményeim szerint, az a dolga, 
hogy a létezés olyan feltételeit írja le 
és vizsgálja, amelyeket vitathatatlanul 
ideológiai erők, politikai érdekek és 
bizonyos csoportok a világ alakítására 
vonatkozó prioritásai határoznak meg. 
A tudományos világban tapasztalható 
egy érthető tendencia arra, hogy főként 
olyan emberekkel foglalkozzunk, aki-
ket kedvelünk, holott szükséges vol-
na azokkal is törődnünk, akiket nem 
kifejezetten szeretünk. A designkultú-
ra világában igen fontos volna például 
azt firtatnunk, milyen mértékben ját-
szott és játszik szerepet a design 
a sokrétű kortárs válságok megteremté-
sében. A leírás és elemzés mellett 
a designkultúra tudománya politikus 
abban az értelemben is, hogy a képze-
let, a cselekvés és a modellezés új útjait 
nyitja meg mély és összetett megértési 
stratégiáinak köszönhetően. A kreatív 
világban – legyen szó a kutatói szférá-
ról, vagy a kreatív designszakmákról – 
három ilyen útról beszélhetünk. 
Az első a művészi, vagy tervezett tár-

gyak, vagy más kulturális kifejezésformák létrehozásának szabad, 
artisztikus, illetve imaginatív útja, amelyik teljes mértékben felsza-
badítja a képzeletet, és olyasmiket mutat meg, amire nem is gondol-
tál volna! A második út során például a társadalmi vagy gazdasá-
gi kapcsolatokra vonatkozó alternatívák a mindennapi valós életbe 
ágyazott modellezésével foglalkozunk. A harmadik és feltehetően 
a legtermékenyebb út, amikor olyan szociológusokkal, közgazdá-
szokkal és más társadalomtudósokkal, il letve döntéshozókkal és 
közigazgatási szakemberekkel dolgozunk közösen, akik a fejlesz-
tések elméleteivel és lehetőségeivel törődnek. Közös munkánk tár-
gya éppen ezen elméletek együttes megtervezése! A második és har-
madik út természetesen igen közel áll egymáshoz, de ami azt illeti, 
a három együttes működtetése is gyümölcsöző lehet. A designkul-
túra művelése tehát sajátos politikai projektum.

SzM: Holnap neoliberális tárgyakról és neoliberális szubjektumok-
ról beszélsz majd, olyan témáról, amelyik már Economies of Design 
című, 2017-es könyvedben is fejezetet kapott. Milyen szerepe van 

Design Culture: Objects and Approaches, szerk. 
Guy Julier, Anders V. Munch, Mads Nygaard Folkmann, 
Hans-Christian Jensen és Niels Peter Skou,
 London (Bloomsbury), 2019. 235 o.

A kötet a dániai Koldingban, 2014-ben rendezett Design 
Culture: Object, Discipline and Practice című nemzetkö-
zi konferencia előadásai egy részéből írt tanulmányok-
kal szolgál, s mint ilyen, jelenleg a designkultúra-tudo-
mány (Design Culture Studies) legfrissebb kanonizációját 
ígéri látszólag. Már ha volna ilyen, hiszen ez a jellegzete-
sen posztdiszciplináris terület ódzkodik a kanonizációtól, 
illetve az ezzel járó intézményesülési formák mindenne-
mű kreativitást és újítást bénító jelenségeitől, mint ami-
lyen a departmentalizáció, amikor például egy kicsiny 
egyetemi tanszék akolmelegében senki sem kérdőjelez-
heti meg az ott megszokott evidenciákat. Jóllehet tehát 
az érdeklődési terület még mindig emergens fázisában 
van, a kötet vezető szerkesztői – Guy Julier és Anders 
Munch – elő- és utószavukban azért pár megkötéssel 
mégis élnek. Hangsúlyosan elkülönítik például a design-
kultúra tudományát az autonóm – a művészettörténetről 
a hetvenes években levált – brit designtörténeti hagyo-
mánytól és az amerikai designtanulmányok 
(Design Studies) világától, illetve a köztük folyó vitától is.
Míg területük történeti megalapozását evidensnek tekin-
tik, megítélésük szerint az mégis elsősorban a kor-
társ jelenségekre koncentrál, és fokozottan nyitott 

a születőben lévő teoretikus tendenciák és innovatív 
designgyakorlatok felé. A tervezési folyamatba a design 
filozófiai, illetve elméleti és történeti kutatását bevon-
ni szándékozó designtanulmányokkal szemben pedig nem 
a jobb tervezést segítő eszközökként láttatják saját mun-
kájuk eredményeit, hanem olyan gyakorlatként írják le 
a designkultúra-tudományt, amelyik az első pillanat-
tól kezdve szimbiózisban él a tervezéssel. Anélkül, hogy 
itt a kötet szerteágazó tanulmányainak részletezésé-
be bocsátkoznék, a téma talán legizgalmasabb össze-
függéséről ejtek még pár szót. Ahhoz, hogy megértsük, 
mit jelent az a kijelentés, amely szerint a designkultú-
ra-tudomány nem szingularitásokkal törődik – legyenek 
azok fizikai tárgyak, terek, képek vagy akár szolgáltatá-
sok –, meg kell értenünk, hogy a rendkívül komplex kor-
társ designkultúra működésének és mibenlétének fel-
fogása imaginatív képességeket igényel. Talán nem 
közismert, hogy Einstein előbb látta az elméleteit és csak 
azután fordította le matematikai levezetésekre azokat 
– ebben egyébként korántsem volt zseni –, hogy a többi 
fizikus is értse őt. Jóllehet einsteini zsenialitás nem, 
de fokozott képzelőerő kell tehát ahhoz is, hogy átlássuk, 
miként is értendő a kortárs designkultúra plurális kap-
csolatok, sűrűsödések, csomósodások, hálózatok, gyűjte-
mények és konfigurációk hibrid szövedékeként, burjánzó, 
dinamikus áramlásaként. Egy ilyen mentális kép látványa 
a kötet jobb megértését is támogathatja. 
     -szm-

A Julierék szerkesztésében 
megjelent tanulmánykötet
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a designkultúra-tudománynak a kortárs designkapitalizmus 
megértésében?
GJ: Óvatosnak kell lennünk abban, hogy a designkultúra 
tudományát ne tekintsük statikus gyűjtemények olyan kez-
dőcsomagjának, amiben minden megvan ahhoz, hogy pikk-
pakk értékelni tudjuk, mondjuk, a budapesti designkultú-
ra mai állapotát egy lista gyors kipipálásával. Nagyon fontos 
a történeti érzék ahhoz, hogy lássuk, a designkultúra min-
dig a folyamatos változás állapotában van kibontakozóban, 
és minket az érdekel, hogy mi a logikája ennek az állandó 
dinamikus változásnak. A kortárs kapitalizmus is dinamikus, 
és dinamikus részei mindegyikének van designkomponen-
se is. Ezek nagyban formálják tehát a kapitalizmus dinamiká-
ját, il letve mozgásait, és ezek detektálása, olvasása és gyakor-
lati célú értelmezése rendkívül fontos. Persze, beszélhetünk 
e komponensekről úgyis, mint a kapitalizmus termékeiről, 
vagy eredményeiről is. Ami viszont engem illet, sokkal job-
ban érdekel az első eset, és arra kérdezek rá, a designkultúra 
vajon hogyan formálja a gazdasági gyakorlatokat? Hagyomá-
nyosan a designtörténészek hajlamosak azt gondolni, hogy 
a design gazdasági összefüggések korábban létező konfigu-
rációinak empirikus eredménye. Holott a design ágens sze-
repet is játszik a gazdaságban, strukturálja a gazdasági gya-
korlatokat és prioritásokat jelöl ki. Ha szabad az Economies 
of Design című könyvemet reklámoznom, annak írása köz-
ben a kedvenc felismeréseim éppen a pénzügyi szemlélet 

gyakorlatának globális eluralkodásával (vö. f inancialisation) 
és a felhalmozódó vagyonnal vagy tőkével volt kapcsolatos, 
illetve a tőketartalék (surplus capital) problémájával. Elké-
pesztő mennyiségű pénz van a világban, részben a bankok 
szülik ezt, részben pedig a hatalmas magán és állami nyug-
díjalapokban halmozódik a tőke, és persze mindenféle más 
befektetésekben. Paradox módon az igazi kérdés, hogy mi 
a frászt csináljunk ezzel a sok pénzzel? Hát építünk! Bevásár-
ló központokat, irodaházakat, parkolóházakat, illetve min-
denféle más fizikai infrastruktúrát, és ingatlanokat. Ez így 
lényegében a befektetések pénzgyártó automatája! Bizonyos 
értelemben ezeknek a tereknek megtervezése és fenntartá-
sa hajtja egyre inkább a tőke áramlását, mozgását. Mindez 
rémületesen izgalmas és félelmetes is egyben.

SzM: Félelmetes, különösen a valódi fenntarthatóság 
perspektívájában.
GJ: A design rendkívül szorosan összeolvadt a bérlő, vagy 
közösségi gazdasággal (ti. rent economy, sharing economy), 
ahol a befektetés megtérülésének kulcstényezői közé szá-
mít immár, legyen szó a gyors megtérülést vadászó kockáza-
ti tőke invesztálásáról, vagy bármilyen hosszabb megtérülést 
feltételező intézményi befektetésről. Olyan méretű tőkemeg-
térülésről beszélünk, ami ma messze meghaladja 
a világ GDP-jét! S hogy ez mit jelent? George Monbiot kör-
nyezetvédő aktivista tette legutóbb világossá: tévedés, 

Design Culture and Somaesthetics: 
Conference in Dialogue between Post-disciplinary Fields, 
MOME, 2019. május 6-8.

A magyar designoktatás történetében egyedülálló jelen-
tőségű nemzetközi konferenciát szervezett a Magyar 
Szomaesztétikai Társaság és a MOME Doktori Iskolá-
jának designkultúra-tudományi tagozata idén május-
ban. Több posztdiszciplináris terület szakembereit hívtuk 
fel párbeszédre szerte a világból, élükön Guy Julierrel, 
a designkultúra-tudomány, és Richard Shustermannal, 
a szomaesztétika diskurzusalapítóival, illetve Patrick 
Devliegerrel, a fogyatékosság-tudomány (disability 
studies) egyik legjelesebb nemzetközi képviselőjével.
A hosszú 20. században a kulturális termékek vélt szö-
vegszerűsége a nyelvi fordulat kulturális imperializmu-
sának tipikus következménye volt. E tendencia a poszt-
modern erős textualizmusával s végül a dekonstrukcióval 
járatódott csúcsra abban a derridai felfogásban, amely 
szerint semmi sincs a szövegen kívül. Jóllehet idehaza 
még mindig nem mindenki vette észre, ez a trend a világ-
ban már rég erejét veszítette, és a bölcsészet- és társa-
dalomtudományok, ha tetszik, afféle designfordulaton 
estek át az új évezred kezdetétől, véget vetve a túlin-
terpretálás és az öncélú elméletek korának, hogy újra 
„bepiszkolhassák kezeiket”
Hans Ulrich Gumbrecht szavaival. Ennek megfelelő-
en a hermeneutikai és a szemiotikai világán túl új kultu-
rális attitűdök és programok fogalmazódtak meg, mint 
a jelenlét gumbrechti előállítása, a szomaesztétika és 
a designkultúra-tudomány mások mellett. Mindez igen 
gyümölcsöző! Ugyanakkor azzal, hogy túllépünk a tes-
tet degradáló karteziánus dualizmuson és a posztmo-
dern radikális szövegelvűségén, újabb veszélyekről 

terelhetjük el a figyelmünket, ha nem vagyunk kellő-
en körültekintőek.
Annak idején a nagyszerű Ulrich Beck meglehetősen 
világos argumentációval mutatott rá Mi a globalizá-
ció? című könyvében arra, hogyan készítette elő a vilá-
got szisztematikus válságba vivő neoliberális globalizmus 
győzelmét a posztmodern ideológiák relativizmusa. Most 
a nyomában itt az idő, hogy kimondjuk, a designkultú-
rához köthető és a testi tapasztalatokban gyökerező 
interpretációellenes attitűdök immár nem csupán
a nyelvi fordulat mákonyába merült dekadens elmélete-
ket támadják, hanem a diszkurzív gondolkodást 
úgy, ahogy van! Keményebben fogalmazva, ma 
az intelligibilissel szemben az animális és a vege-
tatív szféra értékelődik túl. Vagyis a posztmodern 
felvilágosodásellenes habitusa fokról fokra tűnik fel újra 
a neoliberális designkapitalizmus totális esztétizációra 
törő formáiban. Kellő óvatosság híján a különféle 
jelenlét- és élményorientált, multiszenzoriális, 
szomaesztétikus és architektonikus kultúrafelfogások és 
kulturális gyakorlatok megszűntethetik a diszkurzívan 
gondolkodó én minden esélyét arra, hogy tudatára 
ébredjen a maga egyre jobban elidegenedett, virtualizált 
és dimenziótlan fogyasztói létezésének, következéskép-
pen pedig annak, hogy önmagát kritikus módon meg-
értse és e kritika fényében a saját közösségeinek érde-
keit aktívan megvédje. A májusi konferencia számos 
összefüggésben – például a poszthumanizmusról szó-
ló vita során – bizonyította, hogy megtalálhatóak azok 
az új perspektívák, amelyek nélkül a fogyasztói szellem 
hegemóniájában gyorsan bontakozó létfeledésünk egy-
re inkább észrevétlenné válna az immár csaknem telje-
sen virtualizált és hálózatosodott designkultúrák totális 
élményt nyújtó térbeli spektákulumában.

     -szm-

amikor azt gondolja a Világbank és más hasonló pénzügyi 
szervezetek, hogy 2,5 százalékos növekedés mellett még 
kezelhető a kibontakozóban lévő ökokatasztrófa. Hát nem! 
A design tehát amellett, hogy egyre több cucc fogyasztá-
sa iránt kelti fel a vágyat, a financializáció fenntarthatat-
lan növekedésének motorját is ellátja üzemanyaggal. Holott 
ahhoz, hogy a következő húsz-harminc évben a hőmérsék-
let emelkedését 1,5 Celsius-fok körül tartsuk, döbbenetes 
mértékben csökkentenünk kell a fogyasztást, márpedig ezt 
reciklikálható fogkefékkel és egyéb bohóckodással nem lehet 
elérni! Itt a gazdasági struktúrák és elrendeződések funda-
mentális átalakításáról kell, hogy szó essék, illetve a jöven-
dő életünk minőségéről. Az Aaltón éppen most kezdünk 

el hallgatóimmal egy olyan kutatást, amelyik a hanyatlás 
megtervezéséről (design for decline) szól. A design eddig 
ugyanis a növekedéssel fonódott össze, mi azonban a nem-
növekedés designjával foglalkozunk! Ez egy valódi paradig-
maváltást jelent.

SzM: Serge Latouche idehaza is ismert koncepciója 
(ti. décroissance) jut eszembe.
GJ: Igen, André Gorz vagy Dennis Meadows, illetve a Római 
Klub után ő az egyik kulcsfigura ezen a terepen. Mi olyan 
programoktól vesszük az inspirációt, amelyek például a 
hanyatló vagy zsugorodó városok (shrinking cities) kérdése-
ivel foglalkoznak, mint Lipcsében is. Hogyan tervezzük meg 

A budapesti konferencia plakátja
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egy helység zsugorodását? Hogyan tervezzük meg a mér-
tékletes öregedést (frugal ageing)? Ehhez, azt hiszem, 
újra kell gondolnunk az érték fogalmát, és új értékmérők-
re lesz szükségünk, amelyek kihegyezettebbek példá-
ul a társadalmi értékekre. Pierre Bourdieu foglalkozott 
különféle, nem gazdasági értelemben vett tőkeformák-
kal, a társadalmi tőkével, a kulturális tőkével vagy 
a szimbolikus tőkével. Ma már persze kreatív tőkéről is 
beszélünk. Engem mindez egy új értékszemlélet össze-
függésében érdekel. Persze, ismerek olyan társadalom-
tudósokat, akik úgy, ahogy van, meg szeretnének 
szabadulni az érték fogalmától, mert szerintük 
az immár elkerülhetet lenül a kvantif ikálás és a mate-
matikai értelemben vett mérhetővé tétel neol iberál is 
mental itásának, a korporatív ízű minőségbiztosítás-
nak rabja lett . Nem tudom, én mindenesetre szeret-
nék hinni abban, hogy érdemes az értékek felfogásá-
nak, vi lágos megértésének, i l letve akár mérésének is 
új útjait felfedeznünk.

SzM: Ha már új utakról esik szó, mi a véleményed 
a konferencián kialakult vitáról a poszthumanizmus 
összef üggésében? Mit mondhat erről a designkultú-
ra kutatója?

érkező elképesztő nyomás. A több autonóm jármű 
kevesebb parkolóházat jelent. Így pedig rengeteg terü-
let szabadulhat fel a telekspekuláció számára, majd 
pedig értékesebb ingatlanok fejlesztésébe lehet befek-
tetni újfent. Ismerős? Beszéltünk már erről korábban. 
Vagy ott van az IoT. Ez nyilván akkor izgalmas, ha pél-
dául Los Angeles külvárosából átköltözöl Manhattan-
be. Addig ál landóan dugókban töltötted
a drága időd, így a mosástól a bevásárlásig mindent 
az IoT segítségével oldottál meg. New Yorkban viszont 
egész másképpen kel l koordinálni az ügyeink elvégzé-
sének az idejét. Az IoT a szuburbanizáció velejárója, 
és akkor megint az ingatlanfejlesztés és a tőkeáramlás 
design-vezérelte kérdéseinél járunk!

GJ: Nem vagyok a kérdés specialistája – persze a témá-
hoz köthető kérdésekről, mint a mesterséges intel l i-
genciáról (AI), vagy a dolgok Internetéről (IoT) van 
ál láspontom –, mégis azt gondolom, hogy általános 
értelemben óvatosnak kel l lennünk az i lyen ügyekben! 
Az efféle fogalmak csatarendbe ál l ítása ugyanis gyak-
ran arra szolgál csupán, hogy elhal lgattassa 
a vitát. Gondolj a 3D-nyomtatás körüli csinnadrattára. 
Akkoriban arról szólt a fáma, hogy öt éven belül min-
den megváltozik tőle. Nem így lett. Most az autonóm 
jármű a sláger és az AI, és megint arról megy a duma, 
hogy minden fenekestül felfordul majd. A designkultú-
ra kutatóiként arra kel l a f igyelmünket fordítani, hogy 
vajon mi inspirálja ezt a nyelvhasználatot? Vegyük az 
autonóm járművek kérdését. A minap olvasom a Finan-
cial Timesban, hogy az egyik oka annak, miért fektet-
nek be ma az autonóm járművek fejlesztésébe oly sok 
pénzt – jelesül a Szil ikon-völgyben és Los Angeles-
ben –, nem más, mint a már említett ingatlanpiac felől 

SzM: Mindennek köze van ahhoz, amit neoliberális 
szenzóriumnak hívsz, amelyben a tökéletesen beháló-
zott szubjektumok a tőzsdeüg ynökök f lexibilis hibrid 
világát élik immár?
GJ: A michigani JC (Battle Rapper) erre feltehetően 
azt mondaná argón, hogy olyan hablaty, amelyik a fake 
news-hoz hasonlóan folyamatosan destabil izál. 
A behálózott személy megteremtése és imázsának 
eladása arra szolgál ebben az új érzékvilágban, hogy 
még hatékonyabb és jobban szervezett munkaerőt 
hozzunk létre. Lehet, hogy borzalmasan ódivatúnak 
tűnök, de úgy hiszem, a neoliberális szenzórium ugyan 
hathatósan beágyazza alanyait egy új virtuális életvi-
lágba, ám egyúttal a régiekből végleg kiszakítja őket. 
Míg az első az integráció új, digitálisan közvetített for-
máival jár, addig azonban egyúttal sokkal instabilabb 
és sebezhetőbb is ez a vi lág a régi társadalmi és kultu-
rális beágyazottsági formákhoz képest. Gondolj csak 
Trump győzelmére vagy a Brexitre! A digitális tér-
beli beborítottság bizarr példáira, ahol az ideológiai, 
üzleti és spekulatív érdekek gyors reagálású digitális 
hadtestei pi l lanatok alatt felborították a status quót, 
a szuperkapitalizmustól már így is bénult l iberális 
demokráciák világát. Igazán izgalmas volna a design-
kultúra-tudomány szempontjából foglalkozni a nemze-
ti populizmusok térnyerésével, nem gondolod? Ha már 
korábban szó esett azok szükségszerű kutatásáról, akik 
nem ál lnak a szívünkhöz oly közel.

A több autonóm jármű 
kevesebb parkolóházat 

jelent. Így pedig rengeteg 
terület szabadulhat fel 

a telekspekuláció 
számára

Sokkal instabilabb és 
sebezhetőbb ez a világ 

a régi társadalmi és
kulturális beágyazottsági 

formákhoz képest

PURE
LIGHTING

PLEASURE

DESIGN BY NITEO LIGHTING FOR DELTA LIGHT®

H-1025 Budapest,
Szépvölgyi út 146. 
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Világszínpad

Performatív design Dádpusztán 
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Augusztusi lapszámát „Performativity, 
Functionality and Design” alcímmel jelen-
teti meg a brit ICONmagazin. A lap szer-
kesztői a kortárs design és építészet vilá-
gában egyre látványosabban megjelenő 
performatív, vagyis élmény-, előadás- 
és aktivitásközpontú designtörekvéseket 
mutatják be. Björk színpadképeitől, 
a Diller Scofidio + Renfro építésziroda 
Mile-Long Opera (Mérföldhosszú Opera) 
projektjén át, a Velencei Biennálé nagy-
díjas litván pavilonjáig (Sun &amp; Sea), 
vagy a Coachella fesztivál látványvilágáig, 
a Expo Dubai 2020 pavilonjainak élmény-
tervezéséig sok mindenről szó esik a maga-
zin oldalain. A kortárs designkultúra terve-
zési, szemléleti logikája az elmúlt években 
látványos példákat produkált a színházi 
belsőépítészet, a színpadi szcenika, 
a múzeumi szcenika különféle projektjei-
ben, aminek következtében a performatív 
design közösségi és kulturális szerepe fel-
értékelődött. Manapság a design és építé-
szet világában a passzív fogyasztói viselke-
dés helyett megjelent egy kritikai attitűd, 

vagyis aktív befogadói részvétel, ami révén 
a design befogadói, értelmezői közössé-
gei egyre „akadálymentesebb” hozzáférést 
kívánnak meg. A 21. századi designkultú-
ra (társ)alkotónak tekinti a befogadót, túl-
lép a hagyományos értelemben felfogható 
fizikai, mérnöki objektumok halmazán, és új 
törekvéseknek, új recepciónak, új befogadói 
stratégiáknak ad helyet. Két évtizede létezik 
a hazai vizuális kultúrának egy méltatlanul 
keveset elemzett, tudományosan fel
nem dolgozott, a designkultúra-kutatásba 
szervesülni nem képes produktuma. 1999. 
augusztus 11 -én Európában teljes napfo-
gyatkozás volt észlelhető. Az égi jelenség 
spirituális megélése okán a Tolna megyei 
Ozora település melletti Igar-Dádpuszán, 
egy magánbirtokon, tulajdonképpen egy
birkalegelőn, tízezer fiatal gyűlt össze. 
A gyönyörű, bukolikus természeti formák, 
halmocskák, völgyek, dombvonulatok közötti 
természetes „amfiteátrumban” zajló Solipse 
Festivalon a Napfogyatkozás észlelésének 
közös élményében hatalmas tömeg része-
sült. Ettől a dátumtól kezdve egy lelkes és 

egyre professzionálisabb csapat a világ 
egyik legismertebb zenei fesztiválját
hozta létre. Az O.Z.O.R.A. (Organic Zones 
of Radiant Atmosphere - sugárzó légkör 
szerves zónái) elnevezésű rendezvény olva-
sóink számára elsősorban építészet szem-
pontból, illetve a performatív design felől 
tekintve válik érdekessé. Aki ezzel a szem-
mel keresi fel az egyhetes összművészeti
fesztivált, vagy a fesztivál ideje után láto-
gatja meg az állandó épületeket, azok szá-
mára egy sajátos spirituális, vernakuláris, 
pszichedelikus szemléletű, a népi építészet-
ből, de a sámánizmusból és a fenntartha-
tó mezőgazdaság tapasztalataiból is táp-
lálkozó vizuális és építészeti élményben lesz 
része. Zimányi Dániel, a fesztivál tavaly 
elhunyt alapítója valójában népmesei hős. 
A beszámolók szerint az év közben zavar-
talanul működő 145 hektáros legelőjén az ő 
víziói és elképzelései mentén épült fel 
az évek alatt a több tucatnyi fa-nád épü-
let. Ő, az egykori juhász (vö.: csillagsze-
mű juhász) felépített egy különös látvány-
világgal, téri installációkkal, szobrokkal, 

organikus építészettel kiteljesedő vilá-
got, aminek legfontosabb építészeti elemei 
a fesztivál után is a területen maradnak, 
azokban gyakorta a legelő nyáj pihen meg. 
Jelen írásban nem vállalkozom ezeknek 
a nádfedeles, hihetetlen ácsmunkával fel-
épített, bioorganikus formavilágú építésze-
ti elemeknek a részletes kritikai elemzésére, 
elég annyi hozzá, hogy formai rokonsá-
guk Makovecz Imre szerves (organikus) épí-
tészeti törekvéseihez, illetve a rurális vagy 
antropomorf építészethez tagadhatatlan. 
Remélem, a makoveczi, Kós Károly-i építé-
szeti örökségre féltőn vigyázó Vándoriskola 

hallgatói, tanárai is felfedezik a jövőben 
ezt a területet. Nemesházi Péter fotográfus 
évek óta a fesztivál hivatalos fotósa. 
A magazinunkban most közölt képsorozatán 
egy különleges, a hazai performatív design 
szempontjából igen fontos alkotócsoport, 
a Global Illumination projektjét villantja fel. 
Ez az alkotócsoport egyébként 
a világ számos pontjánhoz létre fényinstal-
lációkat, animált vagy generatív módszer-
rel létrehozott vetítéseket. A vizuális stúdiót 
vezető Vígh Dávid grafikus-zenész és alko-
tótársai hónapok kemény munkájával, ter-
vezéssel, programozással, sőt asztalos és 
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építőmunkával hozza létre évről évre 
a projektet. Nemesházi fotóin a terü-
let egyik legérdekesebb, hatalmas nád-
kupolájú, lenyűgöző ácsolatú, hatalmas 
belmagasságú, Dóm elnevezésű terében 
megjelenő alkotások láthatóak. Kosz-
ti Zsuzso (Flux) a női energiákból inspi-
rálódó formavilágú színpadot tervezte 
meg stage designer szerepkörben, míg 
a LED-technológia tervezése és kiépí-
tése Vicsek Viktor (Limelight Projection 
Mapping) munkáját dicséri. A szakrá-
lis geometria, a sajátos keleti miszticiz-
mus, az ősi pszichedelikus tapasztalá-
sok, a belső ébredések szellemvilága, 

a fluxuselmélet és matematikai képle-
tekből generált geometria végül fizikai 
felületekre kivetítve válik érzékelhetővé 
a befogadó számára. Ez  a fizikai épí-
tett tér végül kifinomultan gazdagodik 
a legmodernebb CNC- technológiával 
dolgozó Stiaszni Krisztián (Vectorline) 
rétegzett, egybeépített, mintázott fafe-
lületein. Noha O.Z.O.R.A. egy sajátos 
szubkultúra központja, ám építészeti és 
design szempontból is az egyik felfe-
dezetlen, minden alkotó, kreatív ember 
számára tanulságokkal és végtelen gaz-
dagsággal bíró épített környezet is.
Itt az idő megismerni.
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HubHub co-working iroda 
a Király utcában
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Folyamatosan változó összetételű, a piac 
legkülönbözőbb szegmenseiből érkező ügy-
felek kiszolgálására alkalmas téregyüttest 
kellett szerveznie a MádiLáncos Studiónak. 
Hogyan feleltek meg a tervezők a funkcioná-
lis és az esztétikai kihívásoknak, miközben 
a HubHub közösségorientált hitvallásának 
meg kellett felelniük?

Inspiráló
terek

Egy irodatér kialakításánál a megrendelő  jellem-
zően homogén arculatot és elvárásrendszert kép-
visel, amely nyomán a terek  használóinak igé-
nye megteremthető. Egészen más a szemléletmód 
ugyanakkor egy – hazánkban még kevésbé elter-
jedt – co-working munkahely esetében. Ezen terek 
ugyanis olyan vállalkozók, kis létszámú, olykor egy-
személyes startupok számára jönnek létre, akik szá-
mára egy teljes iroda bérlése anyagilag túlzottan 
megterhelő, egy co-working iroda viszont helyet biz-
tosít mind a munkavégzéshez, mind pedig a külön-
féle megbeszélések, tárgyalások lebonyolításához.
Az idén hazánkban is megjelenő HubHub Király 
utcai főhadiszállása izgalmas és előremutató példá-
ja annak, hogy hogyan lehetséges a különféle igé-
nyek legszélesebb tárházát nyújtani a használók szá-
mára. A korábbi VAM Design épületében másfél 
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Széles körű igények 
kiszolgálására képes 
téregyüttes

szintet használó HubHub már több ország 
nagyvárosában bizonyította sikeressé-
gét (London, Varsó, Prága), és ezt az 
utat képviseli Budapesten is, ahol 2225 
hasznos négyzetméteren teremt lehe-
tőséget ahhoz, hogy az ott helyet, asz-
talt bérlő használók számára ne csupán 
munkateret, hanem széleskörű segítsé-
get, és valódi élő közösséget is teremtsen.
A HubHub egyszerre működik co-working 
irodatérként, shared office-ként és private 
service office-ként annak érdekében, hogy 
minden felmerülő igényre képes legyen 
megoldásokat nyújtani. Az irodatereket 
tervező MádiLáncos Studio feladata nem 
kevesebb volt, mint egy olyan téregyüttes 
megtervezése, amely a lehető legjobban 
képes ezen széleskörű igényegyüttes kiszol-
gálására, hiszen e terek használói idő-
ről időre változnak, ráadásképp pedig 
a piac legkülönbözőbb szegmenseiből 

származnak. Ez mind funkcionális, mind 
pedig esztétikai kihívásokat is jelentett, 
hiszen a HubHub hitvallása nem egysze-
rűen a munkakörnyezet megteremtéséről 
szól, hanem sokkal inkább egy olyan euró-
pai közösséggondozási platform képvise-
letéről, amely az emberek közötti intenzív 
kapcsolatok, és az ebből fakadó inspirá-
ció erejét dinamizálja. A 7/24-ben műkö-
dő közösségi tér 310 munkaasztalt nyújt 
a tagok számára, emellett tárgyalási tere-
ket, szabadidős és relaxációs zónákat 
–   olyan teljeskörű szolgáltatásegyüttest 
tehát, amelybe a vállakozásokat segí-
tő tanácsadás, szervezetfejlesz-
tés és kapcsolatépítés is beletartozik.
A széleskörű igények a jól variálható bel-
ső terek kialakításában is megvalósul-
nak, legyen szó akár egyetlen emberről, 
vagy épp egy néhány fős startupról, eset-
leg egy 15-20 emberrel együttműködő 

kisvállalkozásról. Az enteriőrök ebből 
következően nem csupán variálható-
ságukban, hanem esztétikai megol-
dásaikban is a heterogén közösséget 
reprezentálják: egyaránt megtalál-
juk a nyers téglafelületeket, a visszafo-
gott, minimalista megoldásokat, a színes 
játékos felületeket és bútorokat, vala-
mint az ipari jellegű látszóbeton eleme-
ket is. Ebből fakadóan pedig a HubHub 
lehetőséget teremt mind egy infor-
mális megbeszélésekhez, mind pedig 
egy elegáns befektetői vacsorához.
A jó érzékkel kialakított terek elősegí-
tik a jól működő innovatív közösség fej-
lődését, ezáltal pedig olyan munkakör-
nyezetet teremtenek, amelyben mindenki 
otthonosan érezheti magát. Kiváló alap-
ként szolgál tehát a jó ötletekhez és 
a minőségi munkavégzéshez, illetve az 
emberi kapcsolatok kialakulásához. 

    A Vitra ülőbútorokat 
a Do Work! szállította

    Co-working, shared és 
private office is lehet

» ›
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Álomra 
hangolva 

Airbnb-könnyedség 
és designkiállítás egy bérlakásban

Modern légiesség települt a folyosóvá 
degradált 19. századra, amikor 
a WY Design Airbnb-szállássá alakította 
ezt a bérlakást: multifunkcionális bútor-
darabok, baldachin-idézet, és szokatlan 
kapcsolatok, mint az ágy és a konyhapult 
egymásmellettisége.
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A lakás egy építészpár saját magá-
nak berendezett lakása, mely alkalmi-
lag kiadó. A gangos bérház szétzúzott 
lakásainak jellegzetes folyosólaká-
sa, lichthoffal a közepén találkozik 
a mai Airbnb-s lakásbérlés zuhata-
gával. Ki álmodik tovább? Ki álmodik 
tovább, a bérház vagy Airbnb? Ki álmo-
dik tovább a folyosóvá degradált 19. 
század vagy a modern légiesség, vari-
álhatóság és esetlegesség? Ki álmo-
dik ma itt? A bakancsos turista vagy 
az otthonát otthonnak érző lakó?
A lakás átalakítása e kérdéseket veti 
fel a szemlélőben. Az otthoncsere oly 
sokszorinak, oly megszokottnak tűnik, 

mintha simán lépnénk egyik világ-
ból a másikba, pedig az ember a pszi-
chológiai kutatások alapján alapvető-
en helyhez kötött. Bevackolja magát, 
helyhez viszonyítva létezik – Heideg-
ger szerint a lét maga a lakozás. 
Az Airbnb ennek a lakáscserének az 
intézményesített, felgyorsított verzi-
ója. Nem kell ide a 19. század súlya!
Az építész a bérház elemeit le is bont-
ja, a régi vaskos, valós falszélessé-
gek szinte sehol sem jelennek meg. 
A lichthof téglafalas kilátása is csak idé-
zet a fehér falak és függönyök tenge-
rében. De falak sem igen vannak, csak 
polcok, függönyök, és polcfüggönyök 

határolják az egyes térelemeket. A lakás 
helyiségei a nappali, a háló, az étke-
ző is csak idézetek, idézetei önmagunk-
nak. A határolószerkezetek – a plafon 
és falak – szinte mindenhonnan, min-
denhogyan látszanak, így valós térha-
tárok nincsenek. Itt egy tér van, ügye-
sen berendezve, helyiségnyi bútorokkal. 
A finom, valószerűtlenül vékony polc-
szerkezet adja a fal helyett visszatérő 
elválasztó elemet. A polcsor, mely néha 
konzolos polcaival a térbe olvad, eltű-
nik, mint a függöny – a másik térhatár.
A valószerűtlen határokon belül az erő-
sen formált bútorok teremtik meg 
a helyek jellegét. Így az előtérben 
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‹  Az egy ágynyi hálótér 
baldachin-idézet is

Éjjeli szekrény és fal is 
az ágy melletti polc

a körtükör körasztallal, a konyhá-
ban az elszívó szinte otromba kürtő-
je, de kell ekkora, hogy helykijelölő sze-
repét betöltse. Ugyanígy alkot teret, 
otthont a nappaliban a pihenőszék és 
gömbkandalló kettőse és a formás kana-
pé a pihenés allegóriája. A hálótér-
ben – mely csak egy ágynyi – a hatá-
roló függöny, mint baldachin-idézet 
szintén hangulatot ad és térhatárt is. 
Szokatlan kapcsolatot teremt az ágy és 
a konyhapult egymásmellettisége. 
Az ágyból kávézhatunk, de ez a pult az 
éjjeli szekrény és fal is. Nem csak ez 
a bútordarab válik multifunkcionálissá 
ebben a kis térben, a polcrendszer sem 
mindig polc, hanem fal és díszítőelem is.
Az étkező és a nappali dolgozóasztala, 
mint erős méretű fekete elem vékony 

Nemzetközi kontextusban
kiállítási tárgyakká válnak
a magyar designbútorok, 
lámpák

lapjaival és csőlábaival a könnyed, légi-
es szerkesztést folytatja. A lakás leg-
hangsúlyosabb elemei a körtükör és kör-
asztal, mely a megérkezés eleme és 
a kandalló fekete gömbje, mely az itt-
honlét jelképe. E két szimbolikus pont 
közé feszül ki a függöny és polchá-
ló, mely a létezés egyéb elemeit szabá-
lyozza, amolyan ideiglenes jelleggel. 
Az alkalmazott bútorok és lámpák mind 
magyar designerek termékei, így maguk 
is kiállítási tárgyak a nemzetközi térben.
A lakás valótlan, álomszerű könnyedsége 
segít az Airbnb álmát tovább álmodni, 
a lakók álmát könnyebbé tenni. 
Ez az álom a mi álmunk-e? 
Egymás álmát álmodjuk? Milyen 
álmot álmodik ma maga a szó: 
„lakás”? Merre álmodjunk tovább?

   Erősen formált 
bútorok teremtik meg 
a helyek jellegét

 ‹
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A LifeLike Egészségügyi és Mozgásdiagnosztikai 

Központban vidám minták és otthonos textúrák

oldják a „kórházi hangulatot”, miközben az 

orvostechnológiai és a higiéniai szempontok is 

érvényesülhetnek. A belsőépítészek a Duna-parti 

épületben játékos ötleteket valósítottak meg 

közérzet-jobbító szándékkal.

A LifeLike egészségügyi központja
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Amikor 
a kórház barátságos 
és játékos

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség buda-

pesti, Latorca utcai telephelyén találha-

tó irodaépületet még 2015-ben húzták fel, 

de a helyiségeket évekig nem hasznosí-

tották. Tavaly teltek itt meg először élet-

tel a falak, ekkor nyílt meg – kilátással 

a Margitszigetre – a LifeLike Egészség-

ügyi- és Mozgásdiagnosztikai Központ.

Az intézmény azzal a céllal jött lét-

re, hogy az élsportolók számára elérhető 
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    Orvostechnológiai és 
higiéniai szempontoknak is 
eleget kellett tenni

›  Igyekeztek megtörni 
a folyosók egyhangúságát

‹  A központ világítás-
technikai megoldásait 
a Be Light! szállította

diagnosztikai, rehabilitációs és terápiás lehe-

tőségek a civilek vagy az amatőr sportolók 

számára is biztosítva legyenek. Erre pedig 

az okoskütyükkel megtámogatott hobbifutás 

virágkorában erősebb az igény, mint valaha.

A LifeLike Egészségügyi- és Mozgásdiag-

nosztikai Központ nem kórház, így nem is 

a betegellátás a fő profilja, a fókusz inkább 

az egészségmegőrzésen és a megelőzésen 

van. Ugyanakkor a pincével együtt négyszin-

tes épületben helyet kapott a gyógytorna, 

a masszázs, valamint a terheléses vizs-

gálatokra kijelölt helyiségek mellett 

a szemészettől kezdve, a nőgyógyászaton 

át, az MRI vizsgálóig és a neurológiá-

ig egy járóbeteg szakrendelő több fontos 

funkciója is. Ennek megfelelően bizonyos 

orvostechnológiai és higiéniai szemponto-

kat előtérbe kellett helyezni a design meg-

álmodásánál. A Minusplus Generáltervező 

Kft. építészeinek nagy strukturális átalakítá-

sokat már nem kellett végezniük; akkor lát-

hattak munkához, amikor már nemcsak 

az építészek, de az orvostechnológiai mér-

nökök is végeztek a dolgukkal. És bár egy 

ilyen intézményben mindent az egészségügyi 

funkció kiszolgálása alá kell rendelni, 

mégis maradt némi játékterük a ste-

ril környezet izgalmasabbá tételére.

Az öltözőket függönyökkel kellett elvá-

lasztani, ezekre azonban egyedi minta 

került, amelyet László Edina textilterve-

ző segítségével illesztettek az intéz-

mény grafikai arculatába. Fontos szem-

pont volt az is, hogy az összes felület 

mosható legyen, ezért például a pad-

ló szegélyét mindenhol fel kellett hajta-

ni. A „kórházi hangulatot” viszont sikere-

sen kompenzálták azzal, hogy a falakat 

aktív sportolók fotóit ábrázoló mosha-

tó tapétákkal fedték be. A Promotheos 

- Lámlengék Kft. grafikusainak munkái 

könnyedséget, lendületet kölcsönöznek 

a tereknek. Nem utolsó sorban az orvos-

hoz forduló páciens szorongását hiva-

tottak csökkenteni a kényelmes bútorok 

is, a Minusplus munkatársai a várók-

ban fával és puha textilekkel dolgoz-

tak; olyan anyagokkal, amelyekhez „szí-

vesen ér hozzá az ember” – fogalmaz 

Molnár Tímea projektvezető építész.

A legkedvesebb gesztus számunkra 

azonban mégis az, hogy a belsőépítészek 

az olyan rendkívül prózai és funkcionális 

épületrészen is megpróbáltak vizuálisan 

csavarni egyet, mint amilyen a lépcsőház 

és a folyosók, ahol különböző festett 

kiemeléseket alkalmaztak. Utóbbiak ese-

tében a kezelőszobák ajtóit emelték ki, 

míg a lépcsőháznál egy optikai csalódá-

son alapuló megoldással trükköztek. Itt 

a trompe-l’oeil festészeti hagyomány-

ra alapozva a tervezők a lépcsőfordulók-

ba festették fel a soron következő vizs-

gálók számait, amelyek azonban csak 

egy bizonyos lépcsőfokról nézve lát-

szódnak: amint lép egyet az ember, 

a festett kép azonnal szétcsúszik. „Ezek 

gagek – magyarázza a projektvezető –, 

amelyekkel igyekeztünk megtörni a lép-

csőházak, folyosók egyhangúságát”. 

‹ 
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