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FEKETE HORIZONTOK

Ferencz Marcel villája Máriaremetén
Szöveg
Építész

Fotó

WESSELÉNYI-GARAY ANDOR

FERENCZ MARCEL

BUJNOVSZKY TAMÁS

ALFRED NORTH WHITEHEAD SZELLEMES BON MOT-JA SZERINT AZ EURÓPAI FILOZÓFIAI TRADÍCIÓ NEM MÁS, MINT EGY SOR PLATÓNHOZ FŰZÖTT 

LÁBJEGYZET. A HAZAI KORTÁRS ÉPÍTÉSZEKNEK IS MEGVAN A SAJÁT LÁBJEGYZETÜK ÉS EZT GYAKRAN ATTÓL FÜGGETLENÜL KÖTIK FRANK LLOYD 

WRIGHTHOZ, HOGY AZ ORGANIKUS ISKOLÁHOZ TARTOZNAK, NETÁN A RENESZÁNSZÁT ÉLŐ ÚJ-MODERNIZMUS HÍVEI.

Az amerikai atyamester az előző század fordu-
lóján arra kereste a választ, hogy milyen építé-
szettel is lehetne kifejezni egy hatalmas és fiatal 
nemzet identitását. Az Egyesült Államok addig 
kulturális tekintetben ahhoz a távoli, nagyon 
gazdag rokonhoz hasonlított, kinek megjelené-
se a család többi tagjában jobbára idegenkedést 

váltott ki. Harsány volt és őszinte, de leginkább 
megejtően tuskó. Ez a kép alapjaiban változott 
meg az úgynevezett Chicagói Iskola, Henry 
Hobson Richardson, Louis Sullivan és Frank 
Lloyd Wright megjelenésével. Richardson 
a zsindelyes stílus megteremtésével alakítot-
ta ki az amerikai vidéki ház képét, Sullivan 

Amitől ez a ház igazán jó, 
az részleteinek és 
tervezettségének léptéke
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a forma és a funkció viszonyának tisztázásá-
val írta be magát a történelemkönyvekbe, tanít-
ványa, Wright pedig meggyőződéssel vallotta, 
hogy el kell vetni az addig ismert összes euró-
pai előképet, amennyiben eredeti amerikai épí-
tészetet akarnak létrehozni. Hátat fordított hát 
a fin de siécle historizáló divatjának és figyelmét 
a préri építményei felé fordította. Az állatok és 

tartóik befogadására emelt szérűk, a tájban lom-
hán nyújtózkodó szerkezetek képviselték számá-
ra mindazt, amit amerikainak vélt: az újdonsá-
got, a végtelenséget és a szabadságot. A meredek 
kiülésű, vízszintesen úszó tetők motívuma az 
1900-as évek elején jelent meg házain, a követ-
kező évtizedben pedig a chicagói arisztokrá-
cia számára épített, remekbe szabott villák 

A kiugró simléderek 
esernyőként óvják 
a homlokzatot a naptól 
és a víztől

A máriaremetei léptékkel 
szellős telek berendezé-
se szakít a budai 
gyep-tuja párosítások 
stupiditásával, ehelyett 
parkként kezeli saját 
területét

Puha paplanként öleli 
körbe a tetőtúlnyúlások 
alatt kialakuló tér a villát

sorozatával dolgozta ki az általa is préri-ház-
nak nevezett típust. Wright életműve 1909-ben 
mutatkozott be Európában. A magánéleti bot-
rányai elől a kontinensre menekülő építész egy 
évig tartó körútja a Wasmuth-portfólió bemu-
tatója volt: a berlini kiadó 1910-ben kétkötetes, 
gyönyörűen litografált albummal dolgozta fel 
a mester addigi életművét.
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A könyv hatása leírhatatlan volt. Egy anekdota 
szerint Peter Behrens berlini irodájában egy tel-
jes napra leállt a munka, amikor megérkezett az 
album. Ennek jelentőségét nem lehet túlbecsül-
ni, ha tudjuk, a modern építészet három kulcs-
figurája, Walter Gropius, Le Corbusier és Mies 
van der Rohe ekkor egyszerre bojtárkodott az 
irodában. A holland premodern építészet atyja, 
Hendrik Petrus Berlage a könyv hatására utazott 
az Egyesült Államokba, hogy végigjárja Wright 
házait. Hazatérve előadássorozaton népszerűsí-
tette az amerikai építészt és egy ilyen alkalom-
mal találkozhatott Wright nevével egy fiatal épí-
tész, Robert van’t Hoff is. Ő 1913-ban kapta meg 
apjától a Wasmuth-kötet német nyelvű példá-
nyát. Az album álomszép litográfiáin föllelke-
sülve van’t Hoff is Chicagóba utazott, hogy saját 
szemével lássa a kulcsműveket. Az út számára is 
karrierformálónak bizonyult: Hus ter Heidébe 
hazatérve megépítette a Villa Hennyt, amely 
nem pusztán az amerikai építész értő reflexiója, 
hanem a holland de Stijl-csoport első építésze-
ti manifesztuma is lett. Wright ornamentum-
készlete – eltávolodva a préri és az amerikai épí-
tészet mibenlétének kérdésétől – Hollandiában 
az egyeditől az univerzális felé forduló művé-
szet illusztrációjaként telítődött új jelentések-
kel. A de Stijl házai úgy használták Wright épí-
tészetének néhány elemét, hogy azok – eredeti 
céljuktól némiképp függetlenedve – egy térbe 
húzott Mondrian-festményként kezdtek működ-
ni. A képszerűség és az alapirányok által kép-
viselt transzcendens elementaritás – hisz mit 
nem lehetne belelátni a függőlegesek és vízszin-
tesek dinamikájába – egyszerre indította útjára 

azt a forma-láncolatot, amely Magyarországon 
1997-ben került ismét az építészek látókörébe, 
és vált hamarosan elfogadottá a mecenatúra, 
később pedig az ingatlanfejlesztők számára is.

Az imént vázolt történeti kapcsolatok nyilván-
valósága ellenére azért nem lehet Ferencz Marcel 
házát pusztán a wrighti hatásokkal leírni, mert 
ezzel az erővel tényleg elintézhetnők a hazai kor-
társ építészet jó részét egyetlen, rá vonatkozó 
lábjegyzettel. Az öreg ugyanis nem csak új motí-
vumokkal gazdagította az építészetet, hanem 
utat nyitott a ’10-es években még „felfedezetlen” 
átmeneti terek formálása előtt is. A préri stílus 
legérettebb darabja, a Robie-ház például nem 
él ezzel a lehetőséggel. Teraszai és tetőkiülései 
ellenére az épület még konzervdobozként gub-
baszt környezetében. Hiába dolgozta ki Wright 
az alapeszközöket, tanítványa, Richard Neutra 
remekbe szabott villái fogják igazán a környe-
zetbe oldani a belsőt.

Persze, a népi- és az ősépítészetben addig 
is létezett tornác, ismert volt a veranda. 
Egyiptomban már ott az átrium a görögöknél 
pedig megtaláljuk az oszlopos előcsarnokot és 

–folyosót is. Csakhogy ezek az elemek a minden-
kori ház részei voltak. Átjárhatta azokat a leve-
gő, de akárcsak egy ámbitus vagy páció, akkor 
is az épülethez tartoztak: egyértelmű volt, hol 
kezdődik az architektúra és hol a natúra. Ha 
nem így lett volna, a római arisztokrácia nem 
pingált volna – már az illúzió végett is – termé-
szethű tájkép-szekkókat városi villái kertfalára. 
A kert ugyanis a házhoz tartozott. Nem a termé-
szethez. Wright túlnyúló tetőkonzoljai azonban 
az érzetek – és ahogy később kiderült – a hasz-
nálat szempontjából is kiharaptak egy darabot 
a természetből. Olyasfajta átmeneti zónát hoz-
tak létre, melyben elmosódtak külső és belső 
korábban merev határai. Az üvegfelületekkel 
és a burkolatokkal továbbélezve ezt a helyzetet, 
talányossá lett a lakók helyzete is: sikerültebb 
esetekben a ház mellett, de mégis a természet-
ben érezhették magukat. Ehhez persze kellett 
annak az impressziója, hogy az ember legyőzte 
a természetet. Hogy uralja a tájat. Nem véletlen, 
hogy az efféle átmeneti terek először az Egyesült 
Államokban, az indusztrializáció központ-
jában jelennek meg. És az sem véletlen, hogy 

ennek első lépése – Európában Le Corbusiernél 
– a tetőteraszról a tekintet uralma alá vetett, kép-
pé keretezett látvány.

Ferencz Marcel villáját is puha paplanként 
öleli körbe a tetőtúlnyúlások alatt kialakuló 
tér, hogy a belsőt a kertbe oldják és fordítva: 
a parkot az enteriőrbe engedjék. Ez a térpaplan 
korántsem statikus: mélységében és magassá-
gában is változik: a konyha előtt kialakult füg-
gőkert egy veteményest illuzionál a rusztikus 
belső felé, az emeleti szobákban pedig az abla-
kok magasságáig emelt tetőkert hozza érinthe-
tő közelségbe a növényeket. Olyan, a genezisétől 
fokozatosan eltávolodó építészeti elem műkö-
dése figyelhető meg Máriaremetén, amelynek 
létét az éghajlat és a józan ész is erősíti: a kiug-
ró simléderek esernyőként óvják a homlokzatot 
a naptól és a víztől.

Efféle nagyvonalúság persze elképzelhetet-
len értő és érzékeny mecénás nélkül. Mies van 
der Rohe és a Tugendhat-házaspár; Wright és 
a Vízesés-ház tulajdonosa, Edgar J. Kaufmann; 
ugyanő és a Wright-tanítvány, Richard Neutra, 
de leginkább Le Corbusier és a Savoye-ok: 

Nem statikus, mégis 
kiegyensúlyozott 
kompozíció
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megannyi, alkalmanként viharos epizód a park-
ban álló villa történetéből. Ferencz Marcel háza 

– a fentieken túl szerencsére ennek a hagyo-
mánynak is része. A máriaremetei lépték-
kel szellős telek berendezése szakít a budai 
gyep-tuja párosítások stupiditásával, ehelyett 
parkként kezeli saját területét. Elegáns, táv-
latos és – ezen talán nem sértődik meg sen-
ki – némiképp arányt tévesztett. Kívánná még 
maga köré a teret: negyven-negyven méter 
hiányzik még az oldalhomlokzatok mel-
lől, hogy a lendülettel húzott tetők kifuthas-
sák magukat és ne a szomszédon koppanjanak.

Apropó: lendület. Nem is annyira kézenfekvő 
elmagyarázni azt, hogy mitől jó egy villa – még 

kevésbé a luxus mibenlétét, utóbbiba épp csak 
belefognék.

Akárhogy is műfajtól éppúgy elválaszthatat-
lan a Palladióval induló és századokon át ívelő 
építészeti hagyomány, mint az igény, hogy kép-
viselje mecénását olyan életkereteket teremtve, 
amelyek között a lakók biztonságban érezhetik 
magukat. Egy villában lakni nem pusztán kéjelgő 
henyélés, hanem bizonyos életmódhagyomány 
elfogadása, egy tradíció megértése, ha úgy tet-
szik, önmagában is építészeti cselekedet. A luxus 
pedig nem pusztán a dologtalanság, hanem egy-
fajta időtlenség: nem percben, órában, hanem 
a kibomló gondolatok eredetiségében mérik.

Anyagok, faktúrák 
különleges kapcsolata

Mélységében és 
magasságában is változó 
tömbök
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A megbízót ehelyütt az egymásba ömlő terek, 
a reprezentatív hatású, galériás nappali, a funk-
cionalitásával együtt is ünnepi lépcső, a nagy 
vendégjárásra méretezett konyha és az anyag-
szerű belsők, az érzéki, taktilis felületek tükrö-
zik. Nem egészen olyan ez a ház, mint ahogy 
kívülről vélnénk; a belső némiképp nyersebb, 
rusztikusabb: akárha egy ír udvarház szolgált 
volna az enteriőr példaképéül. A legjobb érte-
lemben hétköznapibb annál, mint ahogy azt 
vélhetnők a rafinált színválasztás vagy a szer-
kesztettségével együtt is „szabadkezes” formálás 

alapján. Amitől ez a ház igazán jó, az részle-
teinek és tervezettségének léptéke. Talán meg-
bocsát ennyi mélyfúrást az olvasó, de egy vil-
lát nem csak az ízléstelenséggel lehet elcseszni. 
A műfajra nézve éppily veszélyes a túlcsinálás, 
amelynek eredményeként egy wrighti léptékkel 
zsebkendőnyi ház középületként kezd viselked-
ni. Élben ütköző üvegek és gérbe vágott téglák, 
anyagtorlódás és formahabzsolás, koracél tap-
pancsok és alumínium zsaluziák. Pörög és gör-
dül, forog és csúszik. És ha mindezt még a meg-
bízó techno-fetisiszta attitűdje is hajtja, akkor 

Bepillantás az enteriőr-
be, az épület nyitott-zárt 
játéka esti fényekben 
érhető igazán tetten

Generál tervező: 
NAPUR Architect Kft

Vezető tervező: 
Ferencz Marcel DLA

Tervezőtárs: 
Détári György DLA

Építész munkatársak: 
Gazdag Zoltán, Nyul Dávid, Holyba Pál

Belsőépítészet:
Jahoda Márton (JAAD Kft.)

Kerttervező:
Remeczki Rita (Open air design Kft.)

oda a villa, a végeredmény meg egy Külső-váci 
úti autókereskedés. Ferencz Marcel pontosan 
érzi a határokat, ami azért is rendkívüli teljesít-
mény, mert a máriaremetei villa két óriás árnyé-
kában született. A tervezés kezdetekor már épült 
a Dagály-komplexum, a kivitelezés pedig akkor 
fordult finisébe, amikor kiderült, a világ élvo-
nalát megverve az ő terve nyerte a Néprajzi 
Múzeum új épületére kiírt pályázatot. Hálás 
anglicizmussal, ha létezik ma forró – szexi, 
trendi, divatos, friss – építész Magyarországon, 
akkor azt Ferencz Marcelnek hívják.

Műszaki ellenőr:
Áts Géza (ÁTS és TSA építész iroda Kft.)

Tervezés éve:
2013

Átadás éve:
2016

Alapterület (nettó):
367 m2
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Lovász Károly
a KAV alapító-ügyvezetője

Ajánlatadás és műszaki kérdések:
+36 20 284 1510

 csibrany@kavhungaria.hu

Igazán exkluzív otthon lett – formabontó megol-
dásaival, különleges anyagok beépítésével – a Só-
lyomvölgy utcai villa. Szerettük ezt a munkánkat 
is. Ablakként 105 négyzetmétert építettünk be. A 
megrendelő igénye – a szokásos energia-, vízzárá-
si-, hangszigetelési, hő- és páratechnikai, szoláris 
és árnyékolási szempontok felett – az volt, hogy 
könnyen használható, de nagy üvegfelületekkel 
próbáljuk megvilágítani a belteret.
A mi megrendelőnk sosem pusztán „valamilyen” 
házat szeretne. Ő otthont formál, amely csakis 
hozzá tartozik, őt fejezi ki, alkalmazkodik az élet-
viteléhez. S hogy igényeit megvalósítsuk, sok min-
dent  tudnunk kell az ügyfelünkről. Akár azt, hogy 
szereti-e ébredéskor a reggeli fényeket, vagy a 
lemenő napot nézné a teraszáról, gondolt-e té-
relválasztókra, mozgatna-e üvegfalakat, kisebb 
küszöböt óhajtana, más tolóajtót, milyen kilincse-
ket? Még számos kérdést fölteszünk neki. Sokan 
ilyenkor csodálkoznak rá arra, mi minden is a 
nyílászáró, hogy nem egyszerűen ajtó vagy ablak, 
hanem tükrözi a ház gondolatát, élővé teszi a te-
reket. Hiszen az otthon nem egy épület. Az otthon 
körülvesz, feltölt élményekkel, védelmet nyújt, ké-
nyelmet jelent. Az otthon – összetett érzés, amely 
harmóniában tart. Erre kérnek megoldást a KAV-
tól. Mi pedig összhangba hozzuk az építész és az 
ügyfél igényeit a műszaki konstrukciókkal, a szé-
pet a praktikussal, a nagyívűt a finom vonásokkal. 
Sosem improvizálunk. A KAV mindenre kiterjedő 
mérnöki előkészítőmunkát végez.
Minden épület, minden terv, minden falnyílás – 
más és más. Úgyhogy nálunk minden egyedi. Mi 
személyre szabunk, de együtt tervezünk az épí-
tésszel, az ügyféllel. Előbb felmérjük apró rész-
letekig, mit szeretne a megrendelő, ha szükséges, 
segítünk neki megfogalmazni az igényeit, de ő vá-
laszt, kiválaszt, funkciók és emóciók alapján dönt, 
aztán mi elé tárjuk az általa elképzelt világot, az 
otthont – a számára gyártott speciális, egyedi nyí-
lászárókon keresztül.
Nyilván mindig felteszik nekem azt a kérdést is: 
az alumínium mennyiben képes többre, mint a fa 
vagy a műanyag? Tizennyolc év tapasztalatából 
mondom: az alumínium mindent tud. Ráadásul 
elképesztő technikai evolúción megy keresztül: 
jobban és gyorsabban fejlesztik, mint a konkurens 
ablakalapanyagokat.

A KAV egyedi termékek, széles spektrumú műsza-
ki lehetőségek, átfogó szolgáltatások tervező- és 
gyártóvállalata. Ez a mi „bauhausunk”. Hiszen úgy 
gondoljuk: tervezettség nélkül nincs harmónia, és 
a komfortérzetet a használhatóság is adja. Ez ve-
zet minket akkor is, ha családi házat építünk, akkor 
is, ha irodaházat vagy épp sportcentrumot. Alap-
szolgáltatásaink közé tartozik a nyílászárókkal 
kapcsolatos csomóponti részletrajzok elkészítése, 
amely a kivitelezés összes résztvevőjének óriási 
segítség.
A KAV ma már módszertan is az építésügyben. 
Az innováció és a változó igények minket is ál-
landó megújulásra késztetnek, máskülönben 
nem lehetnénk piacvezetők. Aki bennünket vá-
laszt, „csomagot” vásárol, amely – figyelemmel 
az ár-értékarányra – az előkészítésből, a termék 
megkonstruálásából, a helyszíni telepítéséből, fi-
nombeállításokból és karbantartásból is áll.
Nemrég megkérdezte tőlem egy építész, mire va-
gyok a legbüszkébb. Azt feleltem:  „Az ügyfelek és 
az építészek elégedettségén kívül arra, hogy már 
a konkurenseink is ajánlanak minket a nyílászá-
ró-piacon.”

www.kavhungaria.hu

Tervezzen velünk!

KAV a l um i n i um
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Be light Kft. 
H-1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146 
www.belight.hu

The light blade comes from the concrete. 
When it’s off, it disappears.
No artifice, just a cut in the concrete with 
brutal and magic inspiration: Actually a 
technical prodigy, directly casted into the 
concrete, the product of a sophisticated 
and invisible genius to fuse architecture 
and light in a natural way. 

Marc Sadler

Product guide video

L ight ing void
Ghost  by
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