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‹ A ház földszintje 
gabionfalazást, így 
átszellőztetett 
burkolatot kapott.

    Nyelestelek, sziklák, 
a helyszín tekintetében 
különleges morfológiai 
adottságok.

AZ A BIZONYOS 
GENIUS LOCI

MI IS A HELY SZELLEME A PASAR ÉTI ÚTON? M ÁST JELENT 

A N NA K, A K I A Z ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET IR Á N YÁ BÓL , 

MEGINT M ÁST A N NA K, A K I INGATL A NPI ACI 

SZEMPONTBÓL FIGY ELI A KÖR N Y ÉK ET. NA ÉS PER SZE OTT 

VA N NA K A ZOK, A K IK ITT NŐTTEK FEL .
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Csal á di há z a Pa sa réte n

Lukács Dávid fotós és operatőr számára mind 
a három tényező releváns volt. Hűvösvölgy-
ben töltötte gyerekkorát, aztán egyszer csak szü-
leivel közösen úgy döntöttek, korábbi ingatlan-
jaikat értékesítve, újra közös házban élik tovább 
az életüket.  Elkezdődött hát a türelmes haj-
sza a megfelelő telekért, és az eredmény mond-
hatni, hogy a környék legunikálisabb portá-
ja lett. Pasarét ugyanis viszonylag sík, de ezen 
a részen egy mészkődomb magasodik, ahol 
a nyers sziklaszirt fölbukkan a földfelszínre. 
Dávid cseppet sem sajnálva az időt kezdett neki 
a válogatásnak a folyamat minden részét tekint-
ve. Ezen a helyen, ezen a telken ugyanis súlya volt 
annak, hogy mi is épül majd fel. A tervezők kivá-
lasztására nem is egy pályáztatás történt a kivi-
teli tervek megszületése előtt. Végül ismerő-
sön keresztül került kapcsolatba a megrendelő 
Marián Balázs és Gereben Péter építészekkel 
(Gereben Marian Architects), többekkel együtt 

egyébként Lukács Dávid is fotózta az általuk ter-
vezett, Piranesi-díjas Almagyar borteraszt 
Egerben (cikkünk olvasható erről a helyről:  
OCTOGON 2014/5.).
A legfontosabb kikötés az volt, hogy bár egy struk-
túráról és kertről van szó, mégis két autonóm lakást 
tudjanak teremteni benne. Ezt az alaprajzi igényt 
tetézte az a kihívás, hogy a szűk, sziklával meg-
tört nyeles telekre vonatkozó körülményes beépíté-
si szabályzatnak is eleget kellett tenni. A ház egyik 
kiválósága többek között pontosan az, hogy eze-
ket példás módon vitték keresztül a tervezők.
Ott volt az a különleges helyzet is, hogy renge-
teg sziklát kellett feldolgozni. Költséges elszál-
lítás helyett inkább az előnyét keresték minden-
nek: a ház földszintje gabionfalazást és ezáltal 
átszellőztetett burkolatot kapott, a telek mere-
dek hátsó részét támfalakkal biztosították, itt 
is gabionkerítés rejti a vasbetonszerkezeteket.
Ami az épület esztétikáját jelenti, van benne valami 

tektonikus, jól működik együtt a sziklafallal, 
a fémburkolat elütő színével is. Lukács Dávid kife-
jezett igénye volt, hogy a házat megközelítő jár-
da minél közelebb legyen a szomszédos, kiugró 
sziklaperemhez, a hatás egy fotóstól elvárható-
an drámai: a felettünk magasodó sziklafal mögül 
impresszív látványt nyújt, ahogyan a ház észak-
nyugat felé törő csúcsa hirtelen elénk tárul. 
A ház arculatát az előpatinásított Rheinzink 
lemez „emeli”. Tömegét pikkelyesen borítja be ez 
az anyag, melynek minden elemét Thúróczi Zol-
tán hajlította a homlokzatra. Az összkép nem-
zetközi példákkal ér fel, a 2016-os Construmán 
a legjobb homlokzati burkolás kategóriában Zol-
tánt ezért a munkájáért Nívódíjjal jutalmazták.
Déli tájolású a földszint, ahol a fedett terasz ben-
sőséges kert felé néz, de nyitott észak felé is, innen 
lenyűgöző a látvány a János-hegyre. Az emelet már 
Lukács Dávid és párja birodalma. Itt a terasz és a 
nyitott felületek egyrészt a sziklafalra tekintenek, 
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 A déli oldal, ahol 
a fedett terasz a kert 
felé néz.

Falemez és 
látszóbeton a belső 
terekben. 

Az építtető kifejezett szándéka 
volt, hogy a házhoz kapcsolódó 
külső közlekedő minél közelebb 
legyen a kiugró sziklaperemhez.
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zárt, naturális atmoszférát teremtve, az északnyu-
gati oldal pedig a budai hegyek felé nyílik meg. 
Belsőépítészete helyenként már-már nyers.  
A mennyezet zsaluzott betonfelület, de nem min-
den esetlegességgel, rajzolatát maga a tulajdo-
nos határozta meg. Felületén rétegelt falemez-
be építették a lámpatesteket, ez az anyag alkotja 
a ház válaszfalait is, a tér így bármikor tovább-
osztható; a beépített szekrényekkel elrejthe-
tő lett a ház gépészete, szétszedésükkel pedig 
pillanatok alatt növelhetik az alapterületet. 
Ahogy Lukács Dávid fogalmazott: „egy ház attól 
tud kivételes lenni, ha időtlenül ki tudja szol-
gálni éppen aktuális használója igényeit”.

Pillantás a kertre az egyik 
fürdőszobából.

A 2016-os Construma Nívódíjasa 
a legjobb homlokzati burkolás 
kategóriában.

Terület: 336 m²
Tervezés éve: 2015
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Azonban az „időtlenségre törekvő” épület kriti-
kus pontja például a nyílászárók arányainak és 
anyagainak megválasztása, így a kifejezetten ide 
tervezett ablakok színben, anyagban harmonizál-
nak a felülettel – követésre méltó tulajdonosi atti-
tűd, hogy nem a legdrágább anyagokban kell fel-
tétlenül gondolkodni, de nem is az oda nem illő 
fehér keretezésben. Az igényes középutat keres-
ték itt, ugyanígy az ajtók esetében szintén: a szü-
lők lakásában például egyedi, méretes tolóaj-
tók választják szét a tereket, az ajtókat elhúzva 
enfilade módjára látható be a lakás számos tere. 
A legutolsó lámpatest vagy rozsdamentes 
acél kilincsszerkezet is összhangban áll az 

architektúrával, ezek mind-mind olyan alko-
tóelemek, amiket régi műemlékeken erede-
ti állapotuk fennmaradása esetén értékleltár-
ba vesznek, legyen szó, mondjuk századfordulós 
kilincsekről, vagy egy premodern ablakszerke-
zetről. Most a saját jelenünkben, korunkban lát-
hatunk hasonló értékszemléletet, összeállítást.
Ez a párhuzam különösen fontos. Az ingatlan hát-
só szomszédja egy 1940-ben épült, Rimanóczy 
Gyula villa, a szomszéd utcája pedig az 1930-
as évek legnevesebb magyar modernista együt-
tese, a Napraforgó utcai lakótelep. Ez a ház mél-
tó ehhez a környezethez. Egy új jövevény, aki 
a saját korát fogja majd köztük hirdetni. 




