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A MEGBÍZÓ HOSSZÚ KERESÉS UTÁN TALÁLT RÁ ERRE A KÜLÖNLEGES

ADOTTSÁGÚ HELYRE. A DOMBTETÔN ELHELYEZKEDÔ TELEKRÔL AZ

ÉSZAKI IRÁNYBAN ELTERÜLÔ ÓFALU ÉS FÖLÖTTE A HEGYEK LÁT-

VÁNYA SZINTE ZAVARTALANUL TÁRUL ELÉNK. AZ ÚJONNAN PARCEL-

LÁZOTT RÉGI LEGELÔN A KÖZEL SÍK TELKET DÉLI OLDALRÓL EGY

AKÁCOS VÉDI A KÍVÁNCSI TEKINTETEK ELÔL. EGYEDÜL A HÁROM-

SZÖG DÉLNYUGATI OLDALÁT HATÁROLJA SZOMSZÉDOS TELEK.

Szöveg: Rónaszéki Gábor � Fotó: Székely Péter

Építészek: Rónaszéki Gábor, Gyurisné Molnár Ágnes

ÁTLÁTÁSOK

Erre a nem szokványos adottságú 
helyre egy olyan elképzelés formálódott,
amely mindezeket a tulajdonságokat kí-
vánta erôsíteni és egyúttal összekötni.
Nyitottság a szerencsés módon éppen déli
tájolású hátsó kert felé, zártság az utcai ol-
dal felé, valamint a lehetô legnagyobb tá-
volság a szomszédos épülettôl. 

Egy földszintes épület, amelynek min-
den fôbb eleme elérhetô lépcsô használa-
ta nélkül, és egy szélvédett, fedett terasz.

Ezek voltak a megbízó legfontosabb kí-

vánságai, amelyek mellé idôvel újabbak
csatlakoztak.

A megszületett tervek alapján alakultak
ki a terek kívül és belül. Átmenti zónát je-
lent az az üveggel határolt rész, amelybôl
láthatjuk a kertben és a télikertben nyíló
növényeket télen és nyáron is.

Fantasztikus hangulatú térkapcsolat fog-
ja össze a ház helyiségeit a földszinten és
az emeleti galérián egyaránt. Ugyanez az
érzés érhetô tetten az amúgy „résekkel”
tagolt utcai homlokzat esetében is.

Ez az elgondolás hosszan érlelôdô fo-
lyamat eredménye. Több zsákutcába ve-
zetô elképzelés után alakult ki a végleges
forma, ami egy hagyományos házformát
tükröz, hasonlítva ezzel a szemközti dom-
bon fekvô faluközpont hagyományos épü-
leteire, hátat fordítva az akácoson túli, dél-
szaki villákat idézô, új családi házaknak.

Az épületben elsôsorban a benne élôk
egyéni elvárásait valósították meg. Az át-
meneti terek köré csoportosulnak a fôbb
lakófunkciók és a vendégvárás színterei. 
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TETÔTÉR

1. galéria
2. légtér
3. padlástér

FÖLDSZINT

1. nappali
2. télikert
3. étkezõkonyha
4. szoba
5. fürdõszoba
6. gardrób
7. elôtér
8. közlekedõ
9. tároló

10. kamra
11. mosdó, WC
12. kerti tároló

A hagyományos házformát idézô végfali homlokzat karakterét a modern megfogalmazású kandallókémény, illetve a sávszerû ablakok határozzák meg.

1

1
2

1

2

2

3

7

5

2

8
3

4

4

9

10
12

11

6

Messze a nyüzsgéstôl, a ház legtávolab-
bi részébe kerültek a hálószobák, ame-
lyekhez futónövények árnyékolta terasz
tartozik.

A ház hosszúkás formájából dél felé ki-
nyúlva – mintegy a kertbe ültetve – találha-
tó a nap minden szakában fényben fürdô
étkezô és konyha együttese. A nyári idô-
szakban a forróság ellen ez a tér zsalukkal
árnyékolható. A konyha közvetlen kapcso-
latban van a nyári étkezések színhelyéül
szolgáló fedett terasszal.

A másik kiemelt központi hely a házban
a kerttel bensôséges viszonyban lévô nap-
pali. Itt a környezettel való közvetlen kap-
csolat komoly hangsúlyt kapott. Ez a he-
lyiség szintén három oldalról nyitott, de
csak dél felé, a kert irányába van igazán
nagy üvegfelülete.

A nappaliban a kandalló benyúlik a tér-
be. Hideg estéken köré ülnek, hogy a tûz
megnyugtató melegét élvezzék.
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Az emelet az egybefüggô légtérrel a
nappali kibôvítése, ahol különbözô hob-
bitevékenységeket lehet folytatni. Formája
a tetô ferde síkjait követô tér.

Innen lehet kijutni az emeleti teraszra,
ahol még a hûvösebb hónapokban is lehet
pihenni, vagy a bejárat fölötti erkélyre,
ahonnan a falura nyíló kilátással lehet a
vendégeket elkápráztatni.

A nappali vizuális bôvülete a télikert, amely fénnyel árasztja el a ház belsejét és dús növényzete véd a kíváncsi tekintetek elôl.

A tervezés folyamán a legnagyobb kihí-
vást a ház mérete jelentette. Nagy számú
vendégsereg fogadására is alkalmasnak
kellett lennie, ugyanakkor fontos szem-
pont volt, hogy a hétköznapokon se kong-
jon az ürességtôl. Elvárás volt, hogy min-
den lényeges funkció egy szintre kerüljön,
de mégse legyen túlzottan zsúfolt térsor.

A T alaprajzi formával a lehetô legjobb

természetes megvilágítást kapják a szo-
bák. Így nem válik túlzottan elnyújtottá az
amúgy hosszanti elrendezésû épület. 

A két épülettömeget nem kezeltük külön
részként, egységesen vakolt kialakítást ka-
pott.

Azért, hogy a túl sok vakolt felület még-
se váljék unalmassá, az ablakok alatt kô-
burkolatok színesítik a lábazatot.

A nappali berendezési tárgyainál a meleg földszínek dominálnak, a szinte szoborszerû kandalló kijelöli a tér központját.

Az épület tömegébôl 
kinyúló tágas és napfényes
konyhából három
irányban lehet kitekinteni 
a kertre, innen közvetlen
összeköttetés van 
a kültéri étkezôvel is.
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A galériaszintrôl kilépve a bejárat fölötti kis erkélyre az egész falu jól látható.A bejáraton belépve a télikert zöld szigete mellett az átlátás a kertbe fogadja a látogatót.

A teraszok falfelületeit falambériával tet-
ték otthonosabbá, emberközelibbé.

Ugyanez a faanyag jelenik meg körben
a télikert falain és a fedett terasz fölötti
mennyezeten is.

A nyílászárók zöldje, a faburkolatok bar-
nája, a tetô vöröses színe mind visszakö-
szön a kôburkolat elemein. Ezek az önma-
gukban is erôs, egymással konkuráló szí-
nek a homlokzat világos felülete által még-
is harmonikus összhatást nyújtanak. A bel-
térben hasonló színû lapburkolatot talál-
tunk, amelyben a szürkés alaptónus mel-
lett a belül látható összes anyag színe fel-
fedezhetô.

A 44 cm-es vastag téglafalak, a vasbe-
ton födémek és a nagy tetôtéri légterek a
minél nagyobb hôtehetetlenséget bizto-
sítják. Ez a kialakítás a fûtési megoldás
szerves részeként mûködik, ahol nem a le-
vegôt fûtik, hanem rejtett csôhálózaton ke-
resztül a falakat és a padlókat.
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E-mail: info@mediterranstudio.hu

Lindab Rainline ereszcsatorna:
LINDAB KFT.
2051 Biatorbágy, Állomás út 1/A
Tel.: (23) 351-300
Internet: www.lindab.hu
E-mail: info.profil@lindab.hu

Hörmann garázskapu:
HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.
Tel.: (80) 887-575
Internet: www.hormann.hu
E-mail: info@hormann.hu

Külsô nyílászáró:
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Télen a meleg, vastag falak lassan,
egyenletesen adják le a meleget. Nyáron a
falakat ugyanez a rendszer hûtheti, és
hosszú kánikulára van szükség ahhoz,
hogy a nagy légtömeg átmelegedjen. A
déli homlokzat nagyobb méretû nyílásai fa
árnyékolótáblákkal lezárhatók.

A talajhôt hasznosító hôszivattyú bizto-
sítja a meleg vizet és nyáron a hûtést is,
így semmilyen egyéb gépészeti berende-
zés nem került a házba. 

A földszint kihasználtsága miatt a táro-
lás, a mosás, a jármûelhelyezés a pince-
szintre került.

A süllyedô utcaszint miatt a kocsilehajtó
nem a földszint magasságából indul, így
jóval kisebb helyen elfér, mint a sík telkek-
nél. Nagy elônye továbbá, hogy a házat
nem kellett megemelni. Ezáltal a teraszok
és a kert közvetlen kapcsolatban vannak,
nem kellett lépcsôkkel tagolni a ház kör-
nyezetét.


