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Hosszmetszet és pince alaprajz

A délnyugati fronton elhelyezett fedett panorámateraszt – a feltöltésnek köszönhetõen – csupán egy lépcsõfok választja el a kerttõl. A kandalló kéménye és a ház
hosszúkás alaprajza szinte „kisvonattá” formálja a ház arcát ebbõl a nézetbõl
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Könyvtárszoba az egész laKás. Hozzávetõleg 100 méter doKumentum-

naK, és a mindezt becsben tartó HázaspárnaK tervezett családi Házat 

Földes lászló és sónicz péter a pilisi Hegyoldalba.

ArAny és kék  
szAvAkkAl

„miképen boltíves, / pókhálós vén terem / 
zugában álmodó / középkori barát, / ki lemos-
dotta rég / a földi vágy sarát / s már félig fent 
lebeg / a tiszta étheren, - / ül roppant asztalá-
nál, / mely könyvekkel teli / s a nagybetük 
közébe / kis képecskéket ékel, / madonnát fest 
örökké / arannyal s égi kékkel, […]” – írja dzsi-
da Jenõ Arany és kék szavakkal címû versé-
ben a letûnt világról, mikor még az olvasás 
kevesek ismerete, az írás még kevesebbek 
szervilis mûvészete volt. évszázadokkal ké- 
sõbb a kastélyépítészet egyik legaprólékosab-
ban kidolgozott feladatául a könyvtárszoba ki-
alakítása és a gyûjtemény felbecsülhetetlen ér- 
tékû köteteinek beszerzése szolgált. és ezeknek 
a könyvtáraknak elengedhetetlen elemeként  
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a madonnás iniciálékat rejtõ szent szöveg is 
szerepelt. a 21. századra a világ népeinek 
70%-a demokratikus rendszerben él, a glóbusz 
lakosságának valamivel több, mint 80%-a 
képes írni és olvasni, a világ országainak 
64%-a nevezhetõ fejlettnek (az oktatás,  
a kereset és az átlagos életidõ alapján, ld. 
Human development index). persze nem min-
denki tekintett egykor a könyvekbe zárt 
tudásra, mint megkérdõjelezhetetlenül szük-
ségesre. „…ment-e / a könyvek által a világ 
elébb?” – jegyzi meg vörösmarty vitriolo-
san, vagy gondoljunk csak az ókortól a 21. 
századig zajlot t könyvégetésekre, akár  
a Fahrenheit 451-re, amelynek tétje a köny-
vekbe rejtett, elgondolkodtató tartalom, az 



A 17 méter hosszú könyvespolc számos tervezõi játékra ad lehetõséget, néhol ablaknyílást keretez – az ablakpárkány az 50 cm-es 
falmélységnek köszönhetõen kipárnázott könyvolvasó kuckó

A bejárattól balra követik egymást az összekapcsolódó publikus terek, a konyha-étkezõ és a néhány lépcsõfokkal 
mélyebben fekvõ nappali, amely a fedett panorámateraszban ér véget. A látszó mennyezeti gerendák és  
a könyvekkel, kuckóval élõvé tett fal mind az otthonosság érzését erõsítik

emberi léthez nélkülözhetetlen fennmaradá-
sa. és épp ez az, ami a pilisborosjenõi csa-
ládi ház kapcsán melengeti a szívet, a nyil-
vánvaló építészeti minõségen túl. 

az 534 méteres nagy-Kevély oldalában 
fekszik a lejtõs telek, amelynek természeti 
adottságaiba szerettek bele a tulajdonosok. 
a meredeken emelkedõ utcák láncán a telek 
felsõ végéhez érkezünk, ahol nyersbeton 
oszlopokkal határolt, szerény autóbeálló kö- 
szönt, és zöld lombok, amerre a szem ellát. 
a süllyedõ telek alsó végén húzódik a ház, 
a maga rejtõzködõ, „halk szavú” módján. 
teljesen zárt, nyeregtetõs homlokzat fogad, 
amit egyrészt a burjánzó növényzet és az 
ezzel rokonságban álló téglafelület tesz 
barátságossá, valamint az emberarcúság és 
az egyszintes lépték. ezen az északkeleti 
fronton látható egy keskeny lépcsõsor, ami 
az alagsori raktárhoz és szaunához vezet – 
örömteli felfedezés, hogy a téglaburkolat 
nem csak a falakon, de járófelületként is 
megjelenik a teljes alagsori szinten. a keleti 
oldalon a bejárathoz visz a járda, belépve 
azonnal feltárul a ház legjellegzetesebb 
belsõépítészeti eleme, a 17 méter hosszú, 
padlótól a mennyezetig nyújtózó könyves-
polc, élettel és hozzáadott funkcióval meg-
töltve a közlekedõ teret. Funkcióval, mivel 
nem csak hagyományos polcok összes-
ségérõl van szó, de a modulrendszer szá-
mos játékra ad lehetõséget: néhol ajtóval 
elzár titkos rekeszeket, néhol több modul 
egybekapcsolásával épp akkora nyílást  
biztosít, ahová passzentosan ablak került  
és az 50 cm-es falvastagságnak köszönhetõ-
en hívogató, párnás pihenõhellyé avan- 
zsálja az ablakpárkányt, majd a kandalló is  
e könyvespolc rendszer elemeként jelenik 
meg. a telek lejtését követve, a bejárattól  
a nappali felé haladva egyre tágasabb  
a tér: a konyha-étkezõbe érve kiszélesedik, 
majd a nappali padlószintje három lép-
csõfokkal lejjebb, vertikálisan tárul fel. en- 
nek a folyamatnak a betetõzése a nagy bel- 
magasságú, fedett panorámaterasz.

a munkacímén „Hosszú ház”-ként becézett 
családi lak egyszerre hordozza az északias 
higgadtság, a demokratikus építészet, 100 
méter könyv és a természet tiszteletének gon-
dolatát. „csak annyit meríthetünk a tenger-
bõl, amennyi belefér a formaedénybe. Kár 
erõlködni. a többi, ami kicsurran belõle, úgy-
sem a miénk. […] minden remekmû, mellyel 
eddig találkoztam, szerény is volt, látszatra 
majdnem igénytelen, kifejezésében pedig 
könnyed. ezt a mûvészet erkölcsének nevez-
ték. én a kócos fontoskodással szemben a mû- 
vészet illemtanának nevezem.” – írja Koszto-
lányi Szép címû cikkében (pesti Hírlap, 1932. 
október 23), ami mélyen tükrözi mindazt, ami 
a pilisi házat a legszínvonalasabb kortárs épí-
tészeti kánonba sorolja.



Generáltervezõ: 
Földes és Társai Építésziroda Kft.
Építészet: 
Földes László
Sónicz Péter
Tervezés: 
2013
Átadás: 
2014
Bruttó összterület:  
137,8 m2

A zárt északkeleti homlokzat téglaburkolata a brit és az északi építészet melegségét hordozza. 
A keskeny lépcsõsor az alagsori szaunához vezet

Átmeneti térként épült a fedett panorámaterasz, a nappali folytatásaként, védettséget garantál a délnyugati naptól, 
miközben nyári konyhaként is funkcionál az oldalt sorakozó, beépített tûzhellyel és munkapulttal


