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CSALÁDI HÁZ CSÖMÖRÖN
Építészet, szöveg: Fábián Rigó Tamás                  
Fotó: Szegedi Antal

Az érsek a faluba látogatva kicsit sértődötten 
kérdezi az elöljárókat, hogy a megérkezésekor 
ugyan miért nem szóltak a harangok. Het
venhét meg egy oka van annak − így szól 
valamelyik öreg −, az egyik például az, hogy 
nincs harangunk… – okított néha nagy
apám, ha valami alapvető összefüggést 
nem akartam felismerni. 

Még a nálam – most már! – három évvel 
fiatalabb Bata Tibor mondta egyszer, hogy 

először el szokta bizonytalanítani az építte
tőket: például aki földszintes házat szeretne, 
azt lakótoronyra beszéli rá, és amikor már 
sikerült, akkor vissza, földszintesre… na és 
utána nekiállnak a valódi igényekre tervez
ni. Nos, itt az építtetőket nem kellett elbi
zonytalanítani. A feleségek valahogy kicsit 
korábban ismerkedtek össze – nekünk a 
legkisebb lányunk született akkoriban, ta
lán éppen babanézőbe jöttek –, és hozták 
a rajzait az építeni tervezett házuknak: „vé

leményezésre”. Az éppen földszintes volt 
ugyan, és a feladatot talán meg is oldotta, 
de jókedv és szeretet nélkül: éppen ez a 
két alapvető gesztus hiányzott, amivel a 
tervező saját magának és a megbízóknak 
adós is maradt. Csengettyűje sem volt.

(Volt viszont – akkor még – a helyi építé
si osztályon dolgozó ügyintéző felesége, aki 
a munkaszerzésemet – mert nagyon rövid 
idő alatt megbízás lett, a szó valódi értel
mében – nem vette jó néven…)
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Family Home in Csömör
Tamás Rigó Fábián had just been through 
an unsuccessful project when he was ap
proached by his friends, a married couple, 
who asked him to build their home. In no 
time, the memories of failure were gone 
and he was filled with newly found enthu
siasm. The most striking fixtures in the 
charming little house are the circumferential 
pillar, built around the chimney, which also 
happens to be the only internal supporting 
structure, and the fireplace downstairs that 
gives off heat enough for the whole space.

Szóval a hangulatot mentendő félretol
tuk a terveket, papírt, ceruzát vettünk elő, 
és tréfából rajzoltam nekikvelük egy másik 
házat, kicsit lakótornyosat. Vették a lapot, 
megbízóm és kedves felesége néhány 
mon dat és vonal után meghatározta a 
méretet: 8×8… Néhány óra múlva rajzok
kal a hónuk alatt búcsúztak; hát, – gondol
tam − most fel van adva nekik a lecke.

Arra azonban nem számítottam, hogy – 
talán már másnap – úgy jönnek vissza, hogy 
elrendezték a dolgot a korábbi tervezővel, 
és ezt szeretnék megépíteni. A vázlatokon 
már minden alapvetés kész volt.

Többszörösen szimmetrikus az épület, 
középen a kémény körül épített kéregpillér 
az egyetlen belső tartószerkezet, az épület 
statikusa Pongor László volt. A ház felület
térfogat aránya elég jó, a délkelettől délnyu
gatig tájolt nagy üvegfelületeket nyáron a 
nagy fák árnyékolják, télen viszont a szolá
ris nyereség számottevő: a terepadottsá
gok miatt semmi nem takarja ki az olyankor 
alacsonyabban járó napot. A falak 44 cm 
vastagságúak, kiegészítő hőszigetelés nél

küliek. Egyedül a háromrétegű üvegezésű 
ablakok belső káváit hőszigeteltük, a hő
áramlást „kiegyenesítendő”. A házat a föld
szinti téglakályhakandalló fűti: a földszinti 
lakótereket közvetlenül, sugárzó hővel, il let
ve az emeleti szobákba és a toronyszobába 
akadálytalanul feláramló meleg levegővel.

Az épület magas minőségben készült el, 
dicséretére a kivitelező szakmai felkészültsé
gének és az építtető szervezőkészségének. 
Sajnos a köztük lévő viszony az építkezés 
végére megromlott. Ebből következik az 
egyetlen súlyos hiányosság: a kéménynek 

– amelynek szerepét általában az egész 
megjelenésben nem lehet túlértékelni – a 
fejezeteburkolata nem készült el.

Szeretik. Ha van lehetőségem, meg szok
tam kérdezni – már csak a tanulságok miatt 
is –, hogy mit kellett volna másképpen csi
nálni. A háziak szerint az emeleti elosztást. 
És hogyan? Hát úgy, ahogy rajzoltad… (A 
fotózásnál megemlítettem a feleségnek, 
aki ezt cáfolta: így majdnem jó.)

Most így utólag a képeket nézve talán 
benne van – kicsinyítve! – Ekler kaposvári 

egyeteme, Jánosi egyik négyszögesített kör 
háza, de inkább batás játékossággal oldva 
a Sárosféle szigorú szerkesztést… nem is 
folytatom, akinek szeme van, látja.

Az átváltozást kísérő halk csengettyűszót 
szoktam hallani mindig, amikor arra járok, 
állítólag mások is. Akinek füle van, hallja.

Építészet: Fábián Rigó Tamás • építész mun
katárs: Szegedi Antal • statika: Pongor László 

• építés éve: 2012

32



32 33országépítő • 2014 | 1 országépítő • 2014 | 1

Family Home in Csömör
Tamás Rigó Fábián had just been through 
an unsuccessful project when he was ap
proached by his friends, a married couple, 
who asked him to build their home. In no 
time, the memories of failure were gone 
and he was filled with newly found enthu
siasm. The most striking fixtures in the 
charming little house are the circumferential 
pillar, built around the chimney, which also 
happens to be the only internal supporting 
structure, and the fireplace downstairs that 
gives off heat enough for the whole space.

Szóval a hangulatot mentendő félretol
tuk a terveket, papírt, ceruzát vettünk elő, 
és tréfából rajzoltam nekikvelük egy másik 
házat, kicsit lakótornyosat. Vették a lapot, 
megbízóm és kedves felesége néhány 
mon dat és vonal után meghatározta a 
méretet: 8×8… Néhány óra múlva rajzok
kal a hónuk alatt búcsúztak; hát, – gondol
tam − most fel van adva nekik a lecke.

Arra azonban nem számítottam, hogy – 
talán már másnap – úgy jönnek vissza, hogy 
elrendezték a dolgot a korábbi tervezővel, 
és ezt szeretnék megépíteni. A vázlatokon 
már minden alapvetés kész volt.

Többszörösen szimmetrikus az épület, 
középen a kémény körül épített kéregpillér 
az egyetlen belső tartószerkezet, az épület 
statikusa Pongor László volt. A ház felület
térfogat aránya elég jó, a délkelettől délnyu
gatig tájolt nagy üvegfelületeket nyáron a 
nagy fák árnyékolják, télen viszont a szolá
ris nyereség számottevő: a terepadottsá
gok miatt semmi nem takarja ki az olyankor 
alacsonyabban járó napot. A falak 44 cm 
vastagságúak, kiegészítő hőszigetelés nél

küliek. Egyedül a háromrétegű üvegezésű 
ablakok belső káváit hőszigeteltük, a hő
áramlást „kiegyenesítendő”. A házat a föld
szinti téglakályhakandalló fűti: a földszinti 
lakótereket közvetlenül, sugárzó hővel, il let
ve az emeleti szobákba és a toronyszobába 
akadálytalanul feláramló meleg levegővel.

Az épület magas minőségben készült el, 
dicséretére a kivitelező szakmai felkészültsé
gének és az építtető szervezőkészségének. 
Sajnos a köztük lévő viszony az építkezés 
végére megromlott. Ebből következik az 
egyetlen súlyos hiányosság: a kéménynek 

– amelynek szerepét általában az egész 
megjelenésben nem lehet túlértékelni – a 
fejezeteburkolata nem készült el.

Szeretik. Ha van lehetőségem, meg szok
tam kérdezni – már csak a tanulságok miatt 
is –, hogy mit kellett volna másképpen csi
nálni. A háziak szerint az emeleti elosztást. 
És hogyan? Hát úgy, ahogy rajzoltad… (A 
fotózásnál megemlítettem a feleségnek, 
aki ezt cáfolta: így majdnem jó.)

Most így utólag a képeket nézve talán 
benne van – kicsinyítve! – Ekler kaposvári 

egyeteme, Jánosi egyik négyszögesített kör 
háza, de inkább batás játékossággal oldva 
a Sárosféle szigorú szerkesztést… nem is 
folytatom, akinek szeme van, látja.

Az átváltozást kísérő halk csengettyűszót 
szoktam hallani mindig, amikor arra járok, 
állítólag mások is. Akinek füle van, hallja.

Építészet: Fábián Rigó Tamás • építész mun
katárs: Szegedi Antal • statika: Pongor László 

• építés éve: 2012

32




