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DÉVÉnYI És tÁrsa • dévényi sándor

Tervező: Dévényi Sándor és Papp László
A telek a Bárány-tető déli oldalán található, utca felőli 
része enyhén lejt, majd közel vízszintessé válik. A telek első 
részén kap helyet a térszint alá süllyesztett, terméskővel 
burkolt garázs, ezt követi a kétszintes, oldott tömegű la-
kótömb. A bejárat felől, a lejtésviszonyokat kihasználva, 
fél szint eltolással külső megközelítéssel is elérhető a föld-
szinti és az emeleti szint. Az épület két fő tömegre bomlik: 
egy lapostetős, napozóteraszos, téglával burkolt és egy to-
ronyszerűen kiképzett, kőlappal burkolt tömbre. A két 

tömeget nyeregtető fogja össze. A járható tetős tömb 
földszintjén található a szülői háló fürdővel, a háztartási 
helyiség és a vendég vécé, emeletén két szoba és egy vizes 
blokk. Az íves tetővel fedett torony két szintjén a konyha 
és a dolgozó található. A nappali és az étkező a tömbök 
között kap helyet, kétszintes belső terében híd köti össze 
a dolgozót a szobákkal. A lakótér mind az északi oldalon 
(az étkezőnél), mind a déli oldalon (a nappalinál) teraszok-
kal kapcsolódik a kerthez.

Fotók: Dévényi Sándor
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Tervező: Dévényi Sándor és Papp László
A telek a Tettye fölötti dombok délkeleti lejtőjén található, 
átlagosan 25 %-os lejtésű.  A telek adottságait kihasználva 
az utca felől burkolt vízszintes udvar, nyugat felé, a mere-
dekebben emelkedő telekrész alatt támfalgarázs került 
kialakításra. A családi ház a völgy felé kétszintes homlok-
zattal jelenik meg. Az alapvető lakófunkciók az udvarral 
egy magasságban, egy szinten találhatók. A nyitott fedél-
székes tornácon át szintén nyitott fedélszékes szélfogó és 
hall következik. A hallból lejárat vezet az alsó (kerti) szint-
re, illetve feljárat a nappali keskeny faszerkezetű galériájá-

ra, valamint a padlástérbe. A halltól keletre fürdőszoba, két 
szoba, háztartási helyiség, nyugatra az étkező-konyha ta-
lálható két kamrával. Az épület völgy felőli traktusában 
van a nappali, az ebédlő és a nyitott fedélszékes, torony-
szerű kiképzésű dolgozószoba, délkeleten a szülői háló-
blokk fürdőszobával és két gardróbbal. A nappali délre és 
nyugatra is teraszokkal, tereplépcsővel kapcsolódik a kert-
hez. A kétgenerációs lakás kerti szintjén garzonlakás talál-
ható, nappalival, hálóval, konyhával és fürdőszobával. A 
szint többi részét a konditerem, szauna, valamint raktár 
és kiszolgáló helyiségek foglalják el.
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