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A Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft. felkéréséből 2009-ben csatlakoztam a Kós 
Károly tér tervezési, kivitelezési munkáiba, ahol az utcabútor-család és a 
vízarchitektúrák arculatának megtervezése volt a feladatom. Immáron 10 
éve foglalkozom Kós Károly művészetével, a kalotaszegi népművészeti for-
makinccsel, így szerencsés volt e két szakterület találkozása. Kiemelkedő 
példa a hazai köztértervezés történetében, hogy önálló tervezői igény és 
keret áll rendelkezésre kisarchitektúra-tervezésére. Ennek keretében lócát, 
padot,padot, támlás - karfás padot, hirdetőtáblát, hulladékgyűjtőt, sakkasztalt, in-
formációs táblát és egy köztéri órát terveztem, amelyet kisebb módosítá-
sokkal sikerült kivitelezni. Továbbá javaslatot tettem csiszolt mészkőből 
készült, olajzöld kályhacsempe-szemekkel ellátott feszített víztükrű 
szökőkútra és ivókutakra, amelyet kerámiából és lényegesen átalakítva 
valósítottak meg a szobrászművészek. Ehhez a formavilágot Kós Károly 
Atila Királról szóló illusztrációjának vizes, levegő-buborékai adták. A bútorc
salád példa az igényes, hagyományőrző köztéri arculatokhoz és egyetér-
tésre talált a műemlékvédők és térhasználók körében is.  

I was invited by VÁR-KERT Landscape Studio to participate in the landscape 
architectural planning process for Károly Kós Square in Wekerle. My special 
artistic task was to create the style and character of the open-air furniture 
for the square. I have a special interest in the landscape of Kalotaszeg, Tran-
sylvania, the character of its landscape and its vernacular folk art decoration 
and this is the topic of my doctoral thesis as well. As one of the most impor-
tant polihistors of Kalotaszeg is Károly Kós, an architect, writer, illustrator, 
ethnologist and politician, who was involved in the design found in Wekerle 
district, my furniture design was inspired by the decorative art of the region. 
In my design these traditional motives are reflected. The furniture family 
contains benches, armchairs, tables, waste bins, information boards and 
signs, and a clock-post. The water features were also designed by myself, 
but later they were not installed according to plan. This high-quality detailed 
design is a unique example for a public park in Hungary. 


