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Az építészetet nemcsak különböző formák
által uralt épülettömegekként, hanem az
épületszerkezetek által körülhatárolt térsorként is szokás értelmezni. Szükségtelen
választanunk a két elképzelés között, hiszen
az egyik a másikból következik, és csak nézőpont kérdése, hogy a félig tele, vagy a félig
üres részt értelmezzük-e végeredményként.
A belső tereknél nyilvánvalóan az egyes helyiségek jelentik a legkisebb alapegységet.
A külső tereknél már árnyaltabb a kép. Az elemi
egység címért folyó versenyben a városi közterektől a sikátorokon és belső udvarokon át egészen a lopott tornácig akad jelentkező. A legkisebb méretet ez utóbbi kategóriánál lehetetlen
pontosan definiálni, hiszen a térhatárolás minimum egy oldalon a végtelennel találkozik.

A most bemutatott két Balaton-felvidéki birtok közös jellemzője, hogy a
bevezetőben említett külső-belső térhasználatuk azonos hangsúllyal bír.
Legalább annyira fontos tartózkodási
helyszín ezekben a házakban a pattogó tüzes kályhákkal fűtött belső, mint
az épületek által körülhatárolt udvar.
Mely udvar egyben átmenet a privát és
a magánszféra között is. Ide tud beköszönni a szomszéd hazafelé menet, itt
tarthatjuk a jeles napok ünnepeit, és
innen csodálhatjuk a Balaton-felvidék
mesebeli szépségét is.

UDVAR ÉS
UDVARIASSÁG
Régi-új házak
a Balaton-felvidéken

Az udvarokat mindkét helyszínen udvarias házak ölelik. Udvariasak, mert
tiszteletben tartják környezetüket.
Sem Szigligeten, sem Balatonfüreden
nem volt cél annak hangsúlyozása,
hogy a mai kontrasztosan váljon el a
régitől. Lehet ezt finomabban, a részletekkel is kifejezni. Ezek az épületek
a 21. század követelményeit teljesítik,
de igyekeznek belesimulni abba a természeti és épített környezetbe, amely
körbeveszi őket, és amelytől ők maguk
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is ihletődtek. A fűszálnak sem állna jól,
ha tölgyfa akarna lenni. Ezért inkább
megelégszik azzal, hogy az egész része
lehet, de egyszeri és megismételhetetlen formában. Ugyanígy viselkednek
ezek a házak is a településszövetben.
Mindkét épületcsoport pusztulásra
ítélten várta sorsát: azt, hogy feloldódjon az anyaföldben az építőanyag,
melyet két emberöltővel korábban otthonnak álmodtak elődeink. Szigligeten
nyaraló született. Balatonfüreden viszont egy borászattal foglalkozó házaspár telepedett le. Előkerestek egy
olyan fotót az épületről, amikor az
még eredeti pompájában állt, és mindössze annyit kértek, hogy ehhez a hangulathoz a leginkább közel állót tervezzük meg nekik. A házaspárt azóta
a gólya is meglátogatta, így most már
egy teljes család éli itt mindennapjait. Jelezvén azt, hogy újra van itt élet,
van itt lehetőség ma is. Lehet tisztességesen, udvariasan új életet kezdeni
a nagyvároson túl. Régi-új házakban,
vagy azok udvarán.
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2010
A magyarországi falvakban talán a
leggyakoribb a két szemével az utcára
néző, egyik oldalán a szomszédhoz simuló, hosszanti vonalban pihenő lakóépület. Két szemével a ház előtt elkocogó szekereket, a biciklin hazatekerő
szomszédokat nézegeti a tisztaszoba.
A gazdasszony leginkább a következő
helyiségben tartózkodik, ahol a sparherden készíti az ebédet, és néha rádob
egy-egy fát a kemencére, vagy a cserépkályhára, hogy a tisztaszobában szemetelés nélkül legyen estére meleg. Innen
nyílik a spájz, onnan a nagyobb kamra.
Ezután esetleg műhely, majd istálló,
kocsiszín, és gyakran a háziállatok házacskája. Ezt a vonalban közlekedést
segíti a tornác, mely a zuhogó esőben
védelmet nyújt. A Balaton-felvidéken
több helyen láttunk olyat is, hogy a
hálószobából egy üvegezett ajtó nyílik,
közvetlenül az istállóba. Innen lehet kukucskálni, hogy mikor érkezik a kisborjú, vagy a kiscsikó. Így azonnal át lehet
szaladni segíteni. Ha kicsi volt az birtok, minden helyet ki kellett használni.

Utcai nézet felújítás előtt...
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A könnyen megközelíthető épületek egy
csomóban voltak, körbeölelve az első
udvart. A Balaton-felvidéken sokféle
termés volt. Szőlő, mandula, szilva, meg
időnként alma, körte, meggy és barack.
Akinek fent a „hegyben” külön épülete
nem volt, szüret után a szekérrel volt
kénytelen mindent leszállítani, feldolgozni és „bekvártélyozni”. Ha nyugatról jövünk, a balatoni országúton egy
varázslatos látvány csalogat bennünket befelé, ahol a délutáni napban kis
fehér nádtetős házak csillognak. Szigliget hív bennünket. A MÉRMŰ csapatához nagyon kegyes volt a „Fennvaló”.
Kilencedik feladatunkat kaptuk meg itt
az egykori bűvös szigeten. Nagy szerencsénk volt. Egy debreceni építész,
Száraz Zsolt talált meg bennünket.
Ő is azon a hangszeren játszott, mint
mi. Volt olyan intelligens és nagyvonalú
(meg persze elfoglalt), hogy észrevette,
hogy mi egy speciális hangszeren muzsikálunk, mégpedig megszállottan.
Régen kötelességünknek érezzük, hogy
a régi házakat meg kell menteni. Ha a

... és után

betegsége olyan súlyos, hogy műtét
már nem segít, akkor búcsút veszünk,
de ugyanúgy építjük újjá. Ha minden
megismerhető, falkutatással előbukkanó, könnyű a dolgunk, de ha nem,
igyekszünk hasonló analógiákat segítségül hívni.
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A szigligeti ház a település ófalujában
helyezkedik el. A tájolás és a terepviszonyok egyedülállóak, hiszen a településnek ez az ősi magja egy délnyugati
domboldalon fekszik. A hátunk mögött
a vár magasodik, lefelé pedig a Balaton
íves partvonala uralja a látványt. A kilátás a terület szinte minden szegletéből pazar, annak ellenére, hogy a telek
majdnem sík. Az utcai homlokzaton
kissé furcsa a főépület megszokott formája mellett a melléképület utcára nem
merőleges, hanem párhuzamos volta.
Ennek ellenére régi tömegét tiszteletben tartottuk, de a nagy ház felé tekintő nyeregtetős homlokzatát olyanná
formáztuk, mintha ő is az utcára nézne.
A terület beépítéséről a jelenlegi állapot és a korábbi kataszteri felmérések
szolgáltattak számunkra tájékoztatást.
Mivel a statikai szakvélemény életveszélyesnek találta a romok között még
álló épületrészeket is, ezért ezek teljes
elbontását követően az eredeti beépítés visszaállítása volt az elsődleges
szempont az épületek elhelyezésénél.
A melléképületek alaprajzi méreteikkel
és elhelyezkedésükkel is változtatás
nélkül követik az eredeti építmények
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 Sütőház és szerszámos terve.

Száraz-tanya, Szigliget

Kisház ter ve. Száraz-tanya, Szigliget

külső körvonalát, és feltételezett tömegarányukat. A telken található romok fölé – a beomlott borospincét
kivéve – épül az utcai és udvari két melléképület. Az utcai melléképület külső
megjelenésében a valamikor itt álló
pajtára utal. Alaprajzilag kétosztatú a
ház. A bejárati traktusban van a gyümölcsfeldolgozó konyha, a másik térrészben a tartózkodó-melegedő. A ket-

tőt lépcső választja el egymástól. Fent
az aszaló-szárító és a galéria található.
Azért is döntöttünk a tetőtér részleges
beépítése mellett, hogy a pajták egykori nyitott fedélszékes rendszere új formában ugyan, de mégis valamilyen módon visszaálmodható legyen. Ez a ház
is nádfedeles, falai három oldalon meszeltek, csak az utcai homlokzat kőfala
jelzi a régi idők „szegénységét”, amikor

a melléképület bevakolására már nem
futotta az egyszerű halászfaluban.
A szomszéd felé vakolt-meszelt tűzfallal néz. Az udvari melléképület a telek
délkeleti romja helyén áll. Nyeregtetős
egyszerű formálású ház, mely a Balaton felé egy elképzelt régi, az udvar
felé egy játékosabb mai arcát mutatja.
Egyik felében szerszámtároló, másik
felében fedett-nyitott poharazó van.

COUR T YA R DS A ND COUR T E SY
HOUSES REBORN IN THE BAL ATON UPL ANDS
This article is about a couple of similar estates in the Balaton Uplands, one located in Szigliget and one in Balatonfüred. In these estates, the internal space,
warmed by the fire that is heartily crackling away in the fireplace, and the courtyard wedged between the buildings bear equal importance. Here, the
courtyard is a space of transition between the private and the communal. Tucked away cozily among the structures, it is the courtyard where the neighbors
pop in to say hello, where the family gathers to celebrate, and where they sit to marvel at the beauty of the Balaton Uplands. Destined for demolition, the
fate of these old structures, intended as family homes generations ago, was sealed.
In a lucky twist, both houses were reenergized. The house in Szigliget was turned into a holiday home, while the one in Balatonfüred was bought by a couple
involved in winemaking. They brought us a picture of the old house as it stood in its original glory and asked us to create something as similar as possible,
as a proof that it is possible to remain respectful while starting anew in the countryside, in renovated old homes and in reenergized courtyards.
The new buildings were designed to follow the outlines and assumed mass ratio of the original constructions. This way, a hard clash between modern
exigencies and the old ways was successfully avoided. These buildings cater for 21st century living, while blending harmoniously into the natural and
constructed environment that inspired the original builders.
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courtyard is a space of transition between the private and the communal. Tucked away cozily among the structures, it is the courtyard where the neighbors
pop in to say hello, where the family gathers to celebrate, and where they sit to marvel at the beauty of the Balaton Uplands. Destined for demolition, the
fate of these old structures, intended as family homes generations ago, was sealed.
In a lucky twist, both houses were reenergized. The house in Szigliget was turned into a holiday home, while the one in Balatonfüred was bought by a couple
involved in winemaking. They brought us a picture of the old house as it stood in its original glory and asked us to create something as similar as possible,
as a proof that it is possible to remain respectful while starting anew in the countryside, in renovated old homes and in reenergized courtyards.
The new buildings were designed to follow the outlines and assumed mass ratio of the original constructions. This way, a hard clash between modern
exigencies and the old ways was successfully avoided. These buildings cater for 21st century living, while blending harmoniously into the natural and
constructed environment that inspired the original builders.
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Felújítás előtti állapot

A balatonfüredi zsákutcában álló,
a kilencvenes évek érzéketlen átalakítását elszenvedő parasztház szebb
napjairól mindössze egy szép archív
fotó mesélt új tulajdonosainak. A megbízás csupán az eredeti homlokzat vis�szaállítására és a tetőtér beépítésére
szólt. Ez utóbbira azért volt szükség,
mert a neves borászatot vezető házaspár nem nyaralónak, hanem otthona
színteréül választotta Balatonfüredet.
A belső átalakítás során tiszteletben
tartottuk a régi ház térszerkezetét,
melyben egyedül a tetőtérbe vezető
lépcső jelent meg új elemként. E ház,
és általában véve a tervezési folyamat
egyik érdekessége az eredeti állapotra való következtetés folyamatában
és az új építésnél alkalmazott műszaki megoldásokban rejlik. A tervezést
megelőzően kisebb feltárások és a rendelkezésre álló archív felvétel alapján
tudtuk megállapítani, hogy az épület
milyen korábbi beavatkozásokat szenvedett el. A konyha és az étkező közötti közbenső kőfalat elbontották ugyan,

Homlokzati ter v
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Belső tér terve

de megmaradt alapozása támpontot
biztosított számunkra az új fal és a
tereket elválasztó nyílás elhelyezéséhez. Az épület régi vizesedések nyomait őrizte, amiért a cementhabarcsos
lábazat és az épület felé lejtő járdák
tehetők felelőssé. Ezt – a manapság
sokszor halálos ítéletként hangzó jelenséget − igen egyszerű eszközökkel,
páraáteresztő vakolattal, kulékavics
sávval és drénrendszerrel szüntettük
meg. Megoldandó feladat volt a tetőtér
teljes kihasználása. Ez minden esetben
kompromisszumokkal jár a szükséges
megvilágítás terén éppen úgy, mint a
lépcső elhelyezését tekintve. Az említett gócpontokra írásos műszaki
javaslatot tettünk, a belső és a homlokzat átalakításához 1:100-as alaprajzot, metszeteket, homlokzatokat
és távlati képet készítettünk. Ehhez
a dokumentációhoz talált az elhivatott megbízó egy olyan mesterembert,
aki ebből kiválóan meg tudta építeni
a házat. A kivitelezéshez tehát a fő
iránymutatást a kézi rajzok hangulata
adta, mely a háziak gondosságával és
a mesterember szakértelmével párosulva garantálta az építészeti minőséget. A kert végében álló melléképület
az eredeti elképzelés szerint bortároló
és kóstoltató funkciót töltött volna
be, ma azonban fedett-nyitott nyári
konyhaként elsősorban a család kényelmét szolgálja, valamint kapuként
az időközben megvásárolt szomszédos
telekre való átjárást biztosítja. Ahogyan ez a történet is mutatja, sokszor
nem a végletekig kidolgozott terveken,
hanem az értékekre nyitott gazdán, a
szakmáját szerető mesteremberen, az
építész alázatán, és a szereplők szerencsés együttműködésén múlik egy
ház sorsa.

Országépítő 2019|02

48

49

Belső tér terve

de megmaradt alapozása támpontot
biztosított számunkra az új fal és a
tereket elválasztó nyílás elhelyezéséhez. Az épület régi vizesedések nyomait őrizte, amiért a cementhabarcsos
lábazat és az épület felé lejtő járdák
tehetők felelőssé. Ezt – a manapság
sokszor halálos ítéletként hangzó jelenséget − igen egyszerű eszközökkel,
páraáteresztő vakolattal, kulékavics
sávval és drénrendszerrel szüntettük
meg. Megoldandó feladat volt a tetőtér
teljes kihasználása. Ez minden esetben
kompromisszumokkal jár a szükséges
megvilágítás terén éppen úgy, mint a
lépcső elhelyezését tekintve. Az említett gócpontokra írásos műszaki
javaslatot tettünk, a belső és a homlokzat átalakításához 1:100-as alaprajzot, metszeteket, homlokzatokat
és távlati képet készítettünk. Ehhez
a dokumentációhoz talált az elhivatott megbízó egy olyan mesterembert,
aki ebből kiválóan meg tudta építeni
a házat. A kivitelezéshez tehát a fő
iránymutatást a kézi rajzok hangulata
adta, mely a háziak gondosságával és
a mesterember szakértelmével párosulva garantálta az építészeti minőséget. A kert végében álló melléképület
az eredeti elképzelés szerint bortároló
és kóstoltató funkciót töltött volna
be, ma azonban fedett-nyitott nyári
konyhaként elsősorban a család kényelmét szolgálja, valamint kapuként
az időközben megvásárolt szomszédos
telekre való átjárást biztosítja. Ahogyan ez a történet is mutatja, sokszor
nem a végletekig kidolgozott terveken,
hanem az értékekre nyitott gazdán, a
szakmáját szerető mesteremberen, az
építész alázatán, és a szereplők szerencsés együttműködésén múlik egy
ház sorsa.

Országépítő 2019|02

