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AZ IDŐ 
MEGRAGADÁSA

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF

Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS

Építész: BÉR ES ATTIL A, 

HIDEG ATTIL A

ÉPPEN NÉGY ÉV E TÖRTÉNT, DE MINTH A TEGNA P 

LETT VOLNA. A KŐSZEGI HIDEG-H Á Z FOTÓZÁSA, 

PUBLIK Á L ÁSA, M AJD NEMZETKÖZI SIK ER EI 

R END-K ÍV ÜLI ÉLMÉN Y T JELENTETTEK 

A SZER K ESZTŐSÉGÜ NK SZÁ M ÁR A. 

HIDEG ATTIL A SZEMÉLY ÉBEN 

FELK ÉSZÜLT, R ENDK ÍV ÜLI ÍZLÉSŰ ÉS 

N Y ITOTTSÁGÚ MEGR ENDELŐT ISMER HETTÜ NK 

MEG, A K I A K IV ITELEZÉST SAJÁT ERŐBŐL 

OLDOTTA MEG, MIKÖZBEN PÉLDA ÉRTÉKŰ (TÁV)

MU NK A K A PCSOL ATOT A L A K ÍTOTT K I A Z 

A K KOR MÉG NORV ÉGI Á BA N ÉLŐ 

ÉS DOLGOZÓ BÉR ES ATTIL A ÉPÍTÉSSZEL . 

A többfunkciós nyitott-fedett 
tér, tulajdonképpen a lakás 
„előszobája”.

Lakás a kőszegi vár középkori falai között
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Az azóta eltelt időben nemzetközi publikációk tucat-
jait produkálta az épület, legutóbb a brit Phaidon 
Kiadó monumentális Wood című albumában (szerk. 
William Hall) jelent meg a Hideg-ház. Négy éve 
érezhető volt, hogy az akkor negyedik házát felépí-
tő Hideg Attila nem utoljára vett tervrajzot, fűrészt, 
spaklit, vakolókanalat, fúrót a kezébe. Ez a szenve-
délyes, kreatív energiákkal színültig töltött, gyümöl-
csöző munkakapcsolat két ember, építő és tervező 
között újabb alkotás megszületésére ösztönözte őket.  

Friss projektjük előzménye, hogy Kőszeg kert-
városába, a Szabó-hegyre, egy szűk völgybe kiköl-
töző Hideg-házaspár belvárosi sétái során évek óta 
nézegetett olyan lakást, házrészt, ami megszólít-
ja őket. Úgy érezték, hogy a Jurisics-vár környéke, 
ez a Magyarországon páratlan szépségében meg-
maradt középkorias, barokkos óvárosi szövet tar-
togat számukra valamit, ami egyfelől kihívás az 
építés, rekonstrukció szempontjából, másfelől az 
épített történelem egy darabja. Végül a Diák sétány 
és a Chernel utca sarkán, a várárokra, a külső várra 
és a Jurisics-vár falára néző gyöngyszemre akadtak, 
egy sarokház formájában. Egy olyan házra, aminek 
nem csak múltja, de saját neve is van. Személyiség. 

    Középkori előzmények után 1772 után 
nyerte el mostani formáját a Niczky-ház. 
A most megújult épületrész fehér-sárga 
vakolata jól azonosítható a Jurisics-vár 
faláról faláról nézve.

› Betonszürke és fehér vakolatú 
fali textúrákból, illetve kitisztított, 
rakott kőmezőkből komponált 
belső tér. 

› A nyitott-fedett földszinti 
bejárati térben egy szaunafülke
is helyet kapott. 

›
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A földszintről indított lépcsőről 
fenn, az emeleten az étkező-
konyha terébe lépünk. 
A 82-es felújítás eltüntette az 
eredeti ablakfülkéket, amiket 
most újra fel lehetett tárni. 
Az ablakfülke béllete az eredeti 
falazat síkjában, némileg 
szögtörésben készült el.
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Idős, érzékeny hölgy. Az eredetileg Gombossy, 
majd Niczky-ház, alépítményei középkori eredetű-
ek, mai barokk formáját a 18. században nyerte el. 
Egyik tulajdonos özv. Niczky Franciska volt, aki szo-
bákat adott ki, „különféle vándorművészeknek” és 
„megazdálkodott iparosoknak”. „Az épület közép-
kori eredetű. Az 1772-es nagy tűzvész során alakult 
ki a ház mai elrendezése” – tudom meg. Majd 1982-
ben az akkori műemlék-rekonstrukciós elvek alap-
ján felújítják és három tanácsi lakásos társasházzá 
alakítják. Ekkor a födém részben monolit vasbeton, 
részben kerámia béléstestes lesz. A mostani rekonst-
rukció során kiderült, hogy a falak felfelé „fiatalod-
nak”, tehát az alsó régió középkori kövei után vegyes 
falazat következik kevés tégla toldással, ami a felújí-
tott födém alatt kisméretű téglába vált át. A lakás 
rettenetes állapotban volt, ’82-óta teljesen lelakták, 

ráadásul a nyolcvanas évek műemlékes értékszem-
lélete ezen a helyen távolról sem volt progresszívnek, 
értékőrzőnek nevezhető.  

A vár felé nyitott udvar kerítésén át jutunk az 
L alakú ház udvarára. Innen a földszinten nyílik 
a rusztikus bejárat, amit hiba lett volna lezárni, már 
csak az ódon falak átszellőzése miatt is. Itt, a föld-
szinti régióban a kerthez kapcsolódó előtér, egy 
szaunafülke, illetve egy privát borkóstolásra alkal-
mas helyiség található. Ebből a nyitott-zárt földszin-
ti, szinte pincehatású, öles falakkal övezett 35 négy-
zetméternyi alagsorból vezet fel a lépcső a nagyjából 
40 négyzetméter alapterületű lakásba, pontosabban 
a lépcső az étkezőbe érkezik meg, amiből jobbra - 
balra fürdő és lakószoba nyílik. Szűk és fenséges, 
mint egy kortárs japán villalakás, évszázados 
falakkal körítve. Falak. Már a Hideg-ház sziklája 

során is úgy éreztem, hogy különös kapcsolatra talált 
rá építész és tulajdonos. Ott a vad, lüktető, millió 
színben szikrázó természeti forma, egy sziklalény 
vált a ház lélegző, élő „lakójává”. Itt is valami hasonló 
történt, de mégis valami egészen más. Béres Attiláék 
a Niczky-ház falaival, köveivel kezdtek sajátos pár-
beszédbe. Háromféle – rakott köves, szürke betonos, 
fehér vakolt – falminőségből komponáltak érzéki 
szimfóniát, ahol a ritmusok, arányok, minőségváltá-
sok különös együttest alkotnak. Úgy értem ezt, hogy 
a különféle látványú, tapintású falsíkokból, időnként 
csak négyzetméternyi felületekből születik ez a kom-
pozíció, ami nem pusztán vizuális és taktilis, hanem 
az idővel, az idősíkokkal történő értő párbeszéd. 
A falak hordozta évszázados „épített idő” szerkeze-
tének megértése. Ehhez az újrakomponáláshoz járul 
hozzá, a minimalista részletek és az ezer részlettel 

Átlátás a nyitott földszint különféle 
helyiségei között. Ötletes ruha-
akasztó, cipőtároló készült ide. 

A lépcsőforduló részlete szépen mutatja 
a textúrák hármasságát, illetve 
a középkori rakott kőből vegyes 
falazattá „fiatalodó” falszerkezetet.

A minimalista bútorozá-
sú étkező-konyhából 
balra a nappali, jobbra 
a fürdő nyílik.

Különleges tervezésű az 
ablakfülke bélletének 
szögtörését követő, tört 
vonalú mosdópult. 
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A nappali és étkező mennyezetére 
különleges, feszített membrán DPS 
Plafol álmennyezet került. 

Földszinti bejárat és emeleti szoba 
esti fényben, háttérben a várral. 

gazdag falrészek váltakozása. Ha a szikla léleg-
zik, akkor itt a régi falazatok mintha beszélnének. 
Nehéz megállni, hogy ne fürkéssze szemével állan-
dóan az ember, melyik illesztés, melyik faragott kő, 
hogy szól hozzá.    

Mint a Hideg-ház léceinek három hónapig tartó, 
mandala-építéshez hasonlatosan meditatív kivitele-
zése idején, itt Hideg úr az összes kő, fuga, illesztés 
kitisztítása során „nőtt össze” a lakással. Építész és 
megbízója hatalmas értéket teremtettek, ami min-
den részletében átgondolt, minden síkban, összeta-
lálkozó szögben kitalált, míves munka, ami a törté-
nelmi kontextusban érzékeny, érzéki eszközökkel 
teremt kortárs építészeti miliőt. 

Megvalósulás éve: 2017

Alapterület: 35+40 M 2

Építész tervező: HIDEG ATTIL A, 

BÉR ES ATTIL A - 

BÉR ES ÉPÍTÉSZIRODA


