
Sémák helyett
Balatoni villa a déli parton
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Kortárs építészettörténet-KutatásunK önálló fejezeténeK teKinthetõ a balatoni régió építészete. 

KróniKája a 19. század reformer-értelmiségi KöreineK idényszerû megjelenésével Kezdõdött, 

villaépítKezéseKKel folytatódott. népszerûsége lassan Két évszázada töretlen, ma már, aKár csaK 

Képzeletben Körbehajózva a balatont, a part menti beépítéseKet szemlélve sajátos szabadtéri Kiállítás 

szemlélõi lehetünK. 

Szöveg: 
Molnár Szilvia
Építész: 
Ásztai Bálint
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

E folyamatosan változó összetételû és 
minõségû tárlat a kutatók kíváncsiságát is 
felkeltette, egyre többen foglalkoznak ma 
a Balatoni környéki építészettel (például 
Wettstein Domonkos építész a Balaton-part 
urbanizációjának építészeti vonatkozásait 
kutatja). Építészek portfoliójában a lakóépü-
leteken belül még nem szerepel külön alfeje-
zetként a „Balaton-parti ház”, ám kevés az 
olyan szakmailag felvértezett tervezõ, akinek 
ne lenne legalább egy (akár ma még csak 
tervben létezõ) balatoni munkája. 

Az északi part villaépítészetben elfoglalt 
dominanciájának végét jó néhány új épü-
let jelzi a Somogy megyei oldalon. Közü-
lük az itt bemutatott ház Ásztai Bálint (STOA 
Építészmûterem) tervei alapján született meg. 
A tervezõ neve hallatán eszünkbe jut azon-
nal egy tavalyi ritka pillanat, az „Év háza”-
díjak odaítélésekor a szakma képviselõi 
mind azonos állásponton voltak a díjazot-
tal kapcsolatban: az Ásztai Bálint és Kovács  

Csaba tervezte pécsi villa valóban a legjobb  
a 2012-ben átadott épületek között, és nem 
csupán kategóriájában. Képei bejárták  
a nemzetközi sajtót, s az elõzõ számunk KKK-
rovatában bemutatott Magyarország híres 
villái címû remek válogatás is ezzel az épü-
lettel zár. A hosszan elnyúló, keskeny, közvet-
lenül a Balaton-partján fekvõ házhelyre két-
szintes épületet tervezett Ásztai Bálint. Mint 
azt a helyszín, az építészeti téma, és persze  
a megrendelõi igény kijelölte, a fõszereplõ 
itt a tó, a víz. Sajátos térszervezést és egyút-
tal hangulatot ad a kelet-nyugati tengelyre 
fûzött épületnek, hogy alaprajzi szervezé-
se szembe megy a kialakult sémákkal. Állja-
nak az északi, akár déli parton, a balatoni 
villák könnyed szerkezetû fõhomlokzatukkal 
mindig a tó felé néznek, további frontjaik 
sokszor karakter nélküliek. Esetünkben szin-
tén üvegarcú a tóra nézõ, nyugati homlok-
zat, a ház fõbejárata azonban, megszakítva 
így a belsõ térben várt kelet-nyugati (mono-

ton) haladási irányt, a déli oldalra került.  
E félátriummal, réshomlokzattal, víztükör-
rel kialakított, dupla légterû elõtérbe nyí-
ló homlokzat bekapcsolásával „sokarcúvá”  
lett az épület, plasztikussá a déli homlokzat. 
Bátor, egyúttal találékony építészi tett. Bátor, 
mert a földszinti étkezõbõl, nappaliból, illet-
ve az emeleti hálókból és a wellness-részbõl 
a déli fronton át is csaknem teljes a Balaton-
panoráma. Az enteriõr számos pontjáról pil-
lantva ki a tóra, valódi és iróniától mentes 
értelmet nyer a kifejezés: magyar tenger. És 
találékony: mivel a homlokzat kialakításá-
hoz használt kövek, a félátriumot tartó fém-
szerkezet látványa kétségtelenül „nehezít” 
az összképen, így sok feladatot kap a fény. 
Vagyis a lyukarchitektúrás homlokzat fény-ár-
nyék játéka, a díszmedence vizének fodrozó-
dása, felületi reflexiók, a nap járása, mind 
az építész társául szegõdtek az ellenponto-
zásban.  A belsõ tér kialakítása, funkcionális 
elrendezése jelzi, hogy olyan építésszel van 

A nyugati homlokzat – Dinamikus tömegalakítás, és a masszív, tömör kõfelületeket légies lépcsõsorokkal, üvegtagozatokkal, sok fix és nyitható ablaktaggal ellensúlyozták 
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Építészmûterem Kft.)
Építész munkatárs:  
Nedeczky Zsolt 
Belsõépítészet:  
Ásztai Bálint, Tallián Anikó
Tervezés:  
2010-2011
Kivitelezés:  
2011-2012  
Nettó szintterület:  
355 m2

dolgunk, aki tudja, egy ház a kényelem és  
a pihenés központja, de egyúttal lakógép.  
Így a kiszolgálóhelységeket az északi oldal-
ra, a garázshoz kapcsolva sorolta, utób-
bin keresztül, külön, afféle gazdasági folyo-
són át juthatunk el szintén a bejárathoz.  
Az enteriõr szervezését pedig ugyancsak  
a víz tematizálta, a halászat, a vitorlázás, 
vagy éppen a csillagászat az anyaghaszná-
latban (fal- és padlóburkolatok, lámpák kivá-
lasztása stb.) absztrahált, finom módozatok-
ban köszön vissza.     

A környezettudatos technológiákkal és anyagokkal megépített épület üvegkorlátokat 
kapott, ami a Brückl Kft. munkáját dicséri

A ház délrõl – a fõbejárat félátriummal és vízarchitektúrával: tipegõkkel kialakított, 
hûsítõ díszmedencével 
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