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GorbiczM6t6, Y ir69 p ater
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Az Andr6ssy it vegAn, a H6sok terlhez ka
csol6d6ankialakitand6mizeuminegyedegyikel

nekdnt elkdpzeltmizeumnaka 1 9 . szlnadv6g6nI
alakitott v6rosszerkezethez
alkalmazkodva
kell m
kadnie. Az lpnletet koriilvev6zoldterUletme
tart6stival,
kihangs6lyoziis,ival,
a kiv6lasztott
6pU
finomeleganciiSj
6tnakmeg6rzlsdvel
egy, a tilvo!-kel
pavilon6,pit6,szetre
jellemz6hangulatot
alai<ithat

ki a maikormod ern6els6lpitd.szetdbe
ilgyazva.
Az utcai bejiSratt6laz lpiletig val6 blvezetls m(u
mizeumhangulati
el6i6t6ka.
Sfir(, estemegvil5gito

I

bambuszligeten
keresztijl
korelitlukmegaz 6jonnan
6pU16,
high-tech
anyaghaszn,ilati
l6pcs6h,izat,
amia
villa6piilet6t6lfiiggetlenijl,
de ahhozkapcsol6d"a
szol95lja
a bejiirati
funkci6t
A bels6t6rkialakit,isokniil
a letisztults,Sgot
hangs6lyozzuk Y6lem6nyijnkszerinta k;6llitott tiirgyak
hangulata,eredeteisegy emelkedett,
nyugodt,szrnte [ennkoltt6rkapcsolatot
kiviin.A ki5llitr5sn6l
;avar6szta meslerstges
f6nyrehagyatkozunk,
direkt
term|.szeres
f|ny6enkiiillitottt,irgyakkal
csaka kiils6
kerti kt6llit6r6,szben
tal,ilkozika liitogat6 Az egyes
termek kozcitt igyekeztiinkbizonyos kontrasztot
fel5llitanikllanf€leszinez1.s
6s mesviliSgit6s
alkalmaziisiival,
melyben[inomankoszonvisszaa helyi
jellenz6sokszin(is4g
kultrjr,ikra
A ki;llitott t,irgyaksalnosnem tapinthat6,tlrzrlkelhet6t,irgyak Be[ogad6suk,
megismerdsuk
csak
vizu,5lisan
lehets,iges
Annak6rdekdben,
hogya dilkelet-,5zsiai
kultriratobb szintenbefogadhat6
legyen,
az anyagok,textiriSkmindazottanikornyezetet
id6.ziktapinthat6,
szagolhat6,
hallhat6
m6don Faanyagok haszn,6lata,
textilek6s helyi griinitburkolatok
a bels6tereket
iellemzik
A m(zeumkialakit,isakor
l6trehoztunk
olyan [unkci6j1tereket,nelyeka ki5llitotttiSr3yakkal,
azokkulturiilis hiitterdvel
szorosabb
kapcsolatoik6.oes
terem
teni llyenp6ld5ula mizeumiiizlet (konyvek,ttirgyak)6sa multifunkcioniSlis
te,emk6nt
m(kad6alagsori tei5z6helyist2gcsoport
, mely az te,iz,isontril
kisebbrehdezvdnyek
megtart,6s5ra
isalkalmasA kert
is ugyanezta c6lt szolgi5lja
, igaz, egy nAs Qlzdki
szinten Az eg6sz|pilet anyaghaszn,ilat6ban,
szinviliigiibands autentikus
dekor,ici6iban
visszakoszon
D 6lkelet- Azsia bujasiiga, sokszi
n(sdge, mely finom
kontrasztotad a terek puritiinr4slogikusvonalvezet1s,6,nek.
Az 6.pnlettet6ter66entov,ibbii helyet kapott egy
modernig6nyek
et kielAgit6,reprezentaliv
irodat6r,
mely a c,llterijlettel
foglalkoz6Magyar Indokina
T,{rsasiig
szdkhelylnl
szolg6la m(tzeum
adminisztrativ
feladatainak
elvdgzrlse
mellett
VargaN D,iniel
6els66oittsztervez6

A villatcirt6nete
Az akkormdgSugiirrjt nevetvisel6Andr6ssyutat
teljeshosszanentln 39 csoportraosztott6klel A
mai Andr6ssy(t 1 10 az akkoriXXX csoport,
1 13. szi5mri
telkdneklelel
meg,melyet1876 augusztusiiban
vett meg a Rauschcsal,SdAz 6pit6si
(tkal k1.szitett
engedllyk&elndt, PetschEde 6.pit4,sz
tervekalapjiin,n64 187 6 dugusztus
1 8-6n benyijtottiik, mald az lpitkezdst1 877 iiprilisiiban
fejeztdk6e Az el6szi5riiprilis 3-5n benyijtott
lakhatiisi
visszautasitott,ik,
enged6lyt
mirela falakaz
6.pitds6efejezdse
ut,inm6gannyira
nedvesek
uoltak,
hogy azt az orvosi ellen6rz6vizsg,ilatok
lakhatiisra
alkalmatlannak
ta16lt,ikV6gill 1 877 ldniusiiban
a
Rauschcsal,idbekoltozhetettaz 6o'rtkez6s
kozlen

hanema viiltoztat,6sok
az id6 haladtrival
rak6dta
mtirmegvSltozott
lakiisig6nyekn
ek egyrcneheze

negfelel6villa6pijletreEsy 1 93 5-ben k6szii
lasztiisin6vjegyzdk szerinta val6szin(leg tovi

december6-6n a villa Pucherlstvdn6s bles6ge,
Pleifler lrna tulajdon,ibakeri.ilt.Pucher lstviin a

hozziSviisiirolt
rAsszelegyitt 137 4 n' alapterrilet(
telken61Jr6,
kozel3OO m'esSus5r6ti villa6piiltbe.
A villa egy szuterdn,egy loldszinti 6s egy emeleti
szintb6l iillt. A szuter6n6ekerultek elhelyezlsrea
kiszolgiil6
funkci6k,dgymint:a konyha6,sahozz6tartoz6 kamra,ti bor-, szdn6slapincflk,a csel6dek6sa
ke*6szktil<;nii116
lak5sa,a mos6konyha
6sa t6li kert.
A szuter6nt6sa foldszintetegyklnyelmesl6pcs6vel
kotottak ossze. A foldszinten vok elhelyezvea
csaliidcisszes
lak6szobiila
6.salird6, valamintezena
szintenvolt megta16lhat6
a nappali,a hall6s szalonb6l nyilOverandais. Az 6piiletet telegLr6ffal
e,s6tellifttelisfelszerelt6k.
A villSt 1888 miiiusriban
Csuk6ssyJ6zseles feleslge, ZneskitlArankav6s,iroljameg, majd 1897.

kisebblakiSsokra
osztottvill,iban3-4 csaliidla
tott. Az 6piiletet19 45-t6l az otoszkaton,ik
sz5
meg.Ebb6lazid6b6l nincsismertbljegyzls
A villa jelenlegitulajdonosaegy, az eg,6sz
ton
(ttlog6 mlzeumfalumegval6sitiisiitt(zte ki
cr
melynekm,isodikeleneklntval6sulhatmeqaZ<
IttuanD6lLul"t-Aosiai
Aranymdzeum.

sziizadlordul6nagylpft6mesterevolt, aki a Rausch- ATERVEZESI
PROGRAM
villamellettm6gsz,imos
Andriissy6ti villa 6t6pit6.stre A | 6tesitend6mizeuma Bp.
Vl . kerijlet And r,iss
iskdszftetttervet.y'wAndr,issy6t 1 'l O. ,itdldkitiisra
110 sz alatti,kb. 12OO mn-es,sz,izadfor
1 9 1 3 -ban kl,szftetteel a terveket.N 6t6oft6ssorSn
6pilt, n'tgyszintes
nagypolgiirivilla dpiiletben
a sz6ls6 traktusokhoztcibb helyis6getis hozz6r- lyezkedik
el. Az dpuletteljes kijls6 tel(tiit6srake
toldott, a f6l6pcs6hiizatelforditva, az 6szakkeleti az
eredeti tSllapot lehet6 legnagyobb m6*
sz,Srny
toldal6kak|,nthelyezteel, d,scsel6dl6ocs6vel visszaiSllit6siival
A bels6 tdrben6,sa kertbena B
liitta el a nyugatisz6rnyat.
N eredetileg
csaka ko- igA.nyeinekmeglelel6ena "Zelnik lstv,in D6lke
zA.prizalitfelett taliSlhat6eneletet telies sz6less6,- Azsiai
Aranym(zeum"keriiltkialakit,isra.
Az 6ou
g66en6e6,pitette.Az apszisba
n tali5|hat6 nyiliisokat ben tovribbiSmdgegy, a mtzeum
hangulatiiho
mindeniittszcigletesre
alakitotta(ft. N ii Apnlet koncepci6j5hoz
igazod6teiiz6 (alagsor)ds egy
telies eg€sz66enOtto !flagner hatiis,inakjegyeit mizeum
c6herlletdvel foglaIkoz6 kutat6 irodahe
viseli mag6n,ellent4tbenaz ercdetieklektikus,his- s6g-csoport
kapotthelyet(tet6t6r).
toriziil6stilussal
. N lpiletet cisszesen
135 mn-rel A kialakitand6
6pi.iletkiils66s 6els6megval6
toldotta meg,melyb6l27 m' a pince,54-54 m2a igdnyszintje
is egyslgesena "kiemeltenmagas,,
ka
foldszint,6.s
az emeletmegnagyobbit,isak6nt
val6sult g6ri,ibatartozik,melyn6ft6a bennebemutatott
r
meg. EgyesforriSsok
szerintk6s6bb irodiiliit is az g6ngyqtenlny egyedijl,ill6s.igrihoz
€s kimagasl6|
6t6pitettvilla6piilet
alagsori6ban
helyezteel.
turiilisjelent6s6gdhez.
A mtzeumtewez,ise,6sm
val6sitiisa
minimum5O 6vesv6ltozatlanfunkci6
Az utols6 telekkonyvikivonatbanszerepl6tulal- tortdn6
izemeltettsre tortdnt. Kiindul,{si param6t
donos 1914 jrlniustit6lGalg6czi Hetels M6r 6,s kdnt
tekintettiikazakad6lymentes
megval6sft,is
neie,Zeller Kamillavolt Ezt kcivet6en
a tulajdono- A kialakitiisrakeril6 m(tzeumalapvet6en2
16 e1
sok16l viilasztiSsin|viegyzdkekb6l, n6psz.imlii-liisi stigre
oszthat6,melyteriiletileg3 szintenhelyezk
lak6sivekb6lkovetkeztethetiink.
Ezen id6szakban el. Ae ,illand6ki,illitrister6ula foldszint,
az eme
nemk6szi.i
lt az dpiletr e ritfo96 ritalakitrisikoncepci6, (valaminta
kert) szolg,il,migazalagsorba
n egyte6

kapotthelyet.A kiiillitiisaktivr dszltk6peziakertis.
megva|6sit,5sra,
illeszkedv
e a mizeum " dkszer
do6oz" a f6l4pcs6n,ak,ira liften keresztiltort,6nhet,
de a
A ki;llitasitiirgyakterm6szet6b6l
adad6ana kitilli- jellegdhezSzerepekett6s,mint ahogya haszniilata kozoss6gi terijlett6l egy
mi5gnesk,irtyiival
vagy
t6terekablakaielsotltftlsrekeri.jlnek,
miga kozleke- is. Egyr1,szt
szolgiila mizeuml5togat6k
megpihen6- kaputelefonnal
m(kod6 ajt6 v5lasztjael, hy 6izd6s,ivbantaLilhat6 recepci6nak6s l6pcs6h,iznak s6re,a bemutatotttiivoli kultira gasztron6miiij,iban
tos(tvanyugalmiit,oniill6siSg,itA helyis6gcsoport
aktivvizu,iliskapcsolata
vana ki,illitijsr6szek6ntszol- val6 rdszleges
betekint6sreUgyanakkor
alkalmas
rin. recepci6val,on6ll6 teakonyhiival6s vizesblokkal,
giil6hiits6kerttel
kiils6sl6togat6kfogad,is,5ra
is, akikcsaka teiiz6miatt iisszesenI +1 16 sziim,iraalkalmasirod6kkal,egy
t6.rnek6e ide A venddgliit6helyis6snegk6zelitl,se vezet6i irodSval, konyvt6rral6s egy reprezentat(v
KERT
tcjrtdnheta f6l6.pcs6hilzon,
a liften6s kozvetlenijla nagym6ret(tiirgyal6valrendelkezikAz irodatir
A telless.abadonmarad6kertleliilethasznositiisrakertenkereszti.il
is. Tov,ibb,ia te6z6 terilete szolg,ila sziiks6gesmegviliigit,is516| n agym6ret( feli;lviIiigtt6k
keriila m6zeumhoz
szijks6ges
parkol6helyek
telken nagyobb lritsziimotbelogad6 rendezvtnyekszin- gondoskodnaL
kivultart6n6megviiltiis,ival
A ke* teliesterilet6l6l ter€ijl is a hozz(tkapcsol6d6multifunkcion,ilis
te-

EGYEB
A mrizeumnyitvatart5si
ideje tekintet6benheti h6t
napban,napi 1O (esetleg8) 6r5sid6velsz,6moltunk, 1O:OO-20:00 (-1 8,00). A te(tz6a mizeumt6lfiiggetleniil,
6s kib6vitettnyitvatartdsi
id6velis
mfikodhetAz esyidejfiliitogat6ildtsziimot1 O-1 5
liitogat6/teremben
maxim6ltuk.
A mizeumbanki;llitott anydg mdgds6,rt6k6.re
tekintettelkiemelked6jelent6sdggel
bir a mechanikus,
azelektronikus
6sa szemllyivagyonv6delem

azaut6forgaiom
kiz(t,6tsra
keriil.A kerthangulat.iban,
nov,inyhaszni5latiiban
igazodika mizeum dfllkelet(tzsiaijellegdhez,melyeta szabadt6renki,illitott m(tiirgyaktoviiSb er6sitenekA gyalogos6ekarleked6
dtk6ntszolgiS16
sz6lese66
oldalkerts(r( bambuszerd5je az Andr5ssy6t hangulatiit6l
gy6keresen
ek6,r6
nizeumviliigiira
val6riShangol6dijst
segitiel6
A h,its6ke*aktivl6szea ki,illit6snak,
ez6rtd l6togdt6
az els6 percl6lkezdvebetekint6stkap ide, melyaz
6pijlet ablakainkeresztijlv6gigkis6ri
a m(zeuml,6togat,isfolyamat6tAz adotts6gk6nt
z,irt falakkalkoriilvett kertben elhelyezked6lesillyesztett te6z6terasz6s a nagym6,ret(
v[zfelileten"isz6" szobroka

(megnyit6k,
remnelkiegdszilve
iill6fogad,is,
stb)

nyugalom,az eln4lked6s,az elndlyilds, egysz6vala
szenl6l6ddshelyszhdtbiztositliik.

Az

6,pi:let gyenge5ramikozponti vez6rl6s6nek
kialakitiSsa
EIB rendszerl, melyhezkapcsol6dnaka

IRODA
h(it6-fft6 g,6p6,szet,
a ldgtechnika,
a viliigitiis6s inAz alagsorban
1,6v6,
k6zvetlenkertkapcsolattal
ren- N |pulet tet6ter66enkapott helyet az on(il6 egy- stalliici6s
vil,6git
6s eszkozei
is.
delkez6te6z6kiemeltesztdtikaimin6s6qben
keriilt s6gkdnt m(kod6 irodaegyijttes. Megkorelftlse ak(,,
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E-mail:
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biztons5gi
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Keretes hirdet6s a 3. oldalon.
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E-mail:
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Keretes hirdet6s a 2. oldalon.
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KFT.
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E-mail:
istvan.szucs@narva.hu
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Keretes hirdetds a 35. oldalon

