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‹ A bejárati homlokzat 
szokatlan anyagpárosí-
tással: vörösfenyő és 
fémlemez-zsalugáterek 
kettősével.

Mod ell é r ték ű ki shá z Nag yko vá c s iba n



10 11

A jövő év első felére már valószínűleg elmondhatjuk, 
hogy kis honunk mind több településén lesz építésze-
ti arculati kézikönyv. Tűnődöm egy ideje, hogy nem 
túl későn indult ez a valóban fontos munka? Mert 
érzésem szerint jó 20-25 évet csúszott a szakma ezek 
kiadásával, elég csak járnunk egyet Budapest vala-
melyik külső kerületében (Csepel, Újpest stb.), hogy 
meggyőződjünk az elképesztően heterogén építésze-
ti összképen, ahol a tarkasághoz nem valamiféle helyi 
hagyományoknak, mindinkább a gyorsan változó 
trendeknek van közük. Kádár-kocka, „mediterrán”, 

újmodern, real estate moden, OBI-modern vált-
ják egymást, mégis kihez-mihez az illeszkedés? 
És a helyzet csak fokozódik, amikor olyan tájon 
járunk, ahol a rendszerváltás körüli időkben első-
sorban hétvégi házak álltak csupán, majd a kétezres 
évektől elindult az építkezés, átalakult, ha nem éppen 
kialakult az építészeti táj. Családi házak és luxus-
villák állnak az egykori gyümölcsösök, párnégyzet-
méteres hétvégi házak, fészerek helyén, viszonyuk 
a tájhoz bármiféle, ha kicsiny is, de helyi épí-
tészeti tradícióhoz általában nulla.

‹ Tájba illő méret és szerkezet. 
Hagyományos házforma mégis 
a műfajtól szokatlan részletmeg-
oldásokkal: ilyenek például 
a nagy homlokzati megnyitások.

   A tervezői koncepció alapján 
hármas tagolású a ház, ez azt 
jelenti, hogy a szintek funkciói 
fokozatosan „nyugodtabbá 
válnak”, ahogy felfelé haladunk. 
Míg a földszinten vannak 
a közösségi részek, a nappali, 
a konyha és a fürdő, az emeleten 
a háló-dolgozó, ahonnan létra 
vezet föl a kis toronyba.

‹
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Nagykovácsi sem kivétel, noha szomszédja a Budai 
Tájvédelmi körzet, sok építtető mintha ezzel az 
adottsággal nem tudna, vagy nem akarna mit kez-
deni. Egy ilyen cifra társaságban azonnal feltűnik 
a szeriőz, egyben tudatos megjelenés. A Zsíros-hegy 
lábánál, az északi oldalról egy szurdok határolja 
a telket, rajta egy nyeregtetős, szelíd, messziről vas-
kos kandallókéménynek ható, valójában torony-
építménnyel kreált faházat pillant meg a sétáló. 
Ha a vörösfenyőléces homlokzatai már beérettek 
volna, ember fia nem mondja meg, hogy nem tipi-
kusan e táj szülöttje, de persze gyanakodni kezd a 

homlokzati nagy földszinti, s különösen az emele-
ti megnyitások láttán is. Nem beszélve a szokatlan 
anyaghasználatról – erre példának említhetjük a bejá-
rati oldalon látható fémzsalugátereket –, amelyek ha 
szembeállunk a homlokzattal, akkor becsukott álla-
potukban rajzolt felületnek hatnak – talán nem is 
véletlenül, mivel a házikó tulajdonosa egy grafikus. 
S ha már szokatlanság, akkor belépve a házba –, mely-
nek földszintjén a fő funkciókat kiszolgáló tereket, 
nappalit, konyhát, fürdőt helyezték el –, a tetőtér-
ben, az egyterű háló-dolgozóban derül ki, hogy mi is 
a távolról kéményszerű felépítmény e házon: tervezői 

torony-térnek, merengőnek nevezik. Létrán keresz-
tül jutunk a toronyba, s egy pillanattal később úgy 
érezzük, mintha a környező tisztások vadleseinek 
egyikéről szemlélődnénk csendesen (nincs tudo-
másunk arról, hogy különösen vadak lennének a 
szomszédok). Pompás ez a kis les, mégis leeresz-
kedve újra a háló-dolgozó terébe, megpillant-
va a háromszögletű nagy ablakon át a szurdok-
ban álló facsoportokat, igazat kell adnunk az 
építészeknek, amikor úgy fogalmaznak, hogy 
ebben a térben állva olyan érzésünk támad, mint-
ha erre a látványra lenne az egész ház szerkesztve.

« A földszinti fürdő és nappali 
közötti rész. Mint minden 
helyiségben, szegletben, úgy itt is 
kerülték a túlbútorozást, 
a zsúfoltságot.

‹ Az étkezővel, konyhával közös 
nappali tere mintha folytatódna 
a kertben. 

    A faszerkezeteknél kint és bent 
is szempont volt, hogy megőriz-
zék az anyagok természetes 
megjelenését. Miután a faanyag 
kiszárad és beszürkül, csak 
ezután kezeli majd olajjal 
a léceket, gerendákat a tulajdonos.

«
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› Messziről, bizonyos szögből 
nézve a házat, kéményszerűnek 
hat a kis torony, a „merengő” 
felépítménye.

   A tetőtérben kialakított egyterű 
háló-dolgozó nagy, háromszögle-
tű ablaka az északi oldali 
szurdokra néz. 

›
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