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LIGNIFIKÁCIÓ 
Házak, építmények,  
installációk fából

A következő oldalakon  

a néhány évvel ezelőtt megépült  

hazai privát és középületekről készített rövid, képes szemelvényünket tekinthetik meg. 

Olyan projektek közül válogattunk,  

melyekben priori, vagy legalábbis fontos szekunder építőanyag  

a fa – léc, palló, gerenda, zsindely,  

fahatású burkolóanyag és így tovább.

Összeállította MARTINKÓ JÓZSEF, MOLNÁR SZILVIA

Egertől északkeletre, az Almagyar-
Érseki Szőlőbirtokon épült föl 2012 
és 2014 között Csutorás Ferenc 
borász és barátai megbízásából  

a három kicsiny lakóépületből, medencéből, 
kommunális helyiségből, lécezett kilátóból és 
egy „hajtogatott” tetővel fedett borozóteraszból 
álló Borterasz és Venyige Spa egysége. Szórt 
kompozíció, melyben a natúrszínű léceknek, 
gerendáknak, valamint az újrahasznosított 
elemeknek (régi ajtólapok) is fontos szerep 
jutott (OCTOGON 2014/5). A 3,6 hektár 
dűlőterületből a beépített összterület 230 m2, az 
épületek, építmények tervezői: Álmos Gergely 
és Mezey Tamás. (Fotó: Frikker Zsolt)

Kapuvár közelében, egy felhagyott 
bányató partján áll 2013 óta egy 
kis alapterületű, téglány forma 
ház, amit Tóth László, Papp  

László, Schalling Frigyes közösen tervezett. 
Az épület 30 m2 alapterületű, melyet 20 
m2-es terasz tesz teljessé (OCTOGON 
2014/6). A vidéki nyaraló műfajához hűen 
transzparens épület fő építőanyaga a 
vörösfenyő- deszka, belső tereiben táblás 
faburkolat dominál.  
(Fotó: Bujnovszky Tamás) 

A Pannonhalmi Bencés Főapátság 
folyamatosan bővülő épületegyüt-
teseinek sorában, 2010-ben készült 
el a mára már többszörösen díjazott  

a Szent Jakab Zarándokház és Kápolna. Az 
Apátságba érkező vendégek elszállásolására 
épült Zarándokház önálló részekén született 
meg, vízszintesen rakott vörösfenyő fageren-
dákból a mindössze 20 m2 alapterületű, 9 m 
magas Kápolnaépület. Felépítésében a 
vállalkozó, az építészek és építészhallgatók 
egyaránt részt vettek. Vezető tervezői: Czigány 
Tamás, Papp Róbert, Cseh András.  
(Fotó: Czigány Tamás)

A Hello Wood (HW) tábor ma már 
hagyományos helyszínén, 
Csórompusztán, a majorság 
területén, Huszár András, Pozsár 

Péter, Ráday Dávid és Demény Ilka ötlete és 

tervei alapján, fenyőlécek és kompaktlemez 
felhasználásával, ideiglenes jelleggel épült meg 
2014 májusában ez a 12 m2 alapterületű kerti 
grillpavilon (OCTOGON 2014/4). Hűen a HW 
szemléletéhez: kalákában. (Fotó: Turós Balázs)
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Egyike a legszerethetőbb itthoni beruházásoknak, a közparkká 
formált Kopaszi-gát. A Steffler István tájépítész és munkatár-
sai által tervezett parkba, 2006-2007 között a „hagyományos” 
vízparti bungalókra emlékeztető 15 egyedi épület került 

(OCTOGON 2007/2, melléklet). A Turányi Gábor, Turányi Bence és 
Mórocz Tamás tervezte kis alapterületű pavilonépületek között 
találunk olyanokat, melyek részben vagy egészen faborítást kaptak. 
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

Balázs Mihály és Somogyi-Soma Katalin építészek egy kétszáz 
éves, belső udvar köré szervezett házat alakítottak át kortárs 
szemléletű, (saját) lakóházzá Budapesten, 1998 és 2002 között 
(OCTOGON 2007/1), ahol a fő burkoló, de sok esetben látszó 

szerkezeti anyag is a fa. (Fotó: Bujnovszky Tamás)

Szász Mária volt az építész tervezője és Palai Patrik készítette  
a kiviteli terveit annak a Buda környéki, 2011-ben átadott 
családi háznak, melyet teljes belsőépítészeti fináléját követően 
(ezek terveit Göbölyös Kristóf és Tallián /Csizmadia/ Anikó 

jegyzik), 2012-ben mutattuk be magazinunkban (OCTOGON 2012/7). 
A közel 330 m2 épített területű ház külső, vöröses fenyőburkolatával, 
de közvetve a belső térben sok helyütt használt meleg tónusú dióbur-
kolataival és -bútoraival finoman „kapcsolódik” a környező tájhoz. 
(Fotó: Móri András)

A Pannonhalmi Bencés Főapátság 
tápi erdei iskolájának épületéhez, 
2009-ben új szárnyat terveztek 
Gutowski Robert és munkatársai, 

Dely-Steindl Barnabás és Kovács Hunor 
László (OCTOGON 2013/5). A négy évvel 
később átadott épületrész vörösfenyő-lamellás 
burkolatot kapott, amely, főként esti megvilá-
gításban tükrözi azt a különleges építészeti 
oppozíciót, ami a régi, vakolt épületrészek és 
az új, faszerkezetesek között alakult ki.  
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

A Nagy-Kopasz tetején álló kilátót Basa Péter, Czér Péter és  
a statikus, Jordán László tervezték. A magyar állatfestő, 
grafikus és illusztrátor, Csergezán Pál nevét viselő,  
18 méter magas kilátón a földszint kivételével minden 

vörösfenyő-gerendákból és -lécekből készült, az egyes tagokat acél- 
elemek kapcsolják össze, minden darabot – a terepviszonyok  
miatt – kézi erővel illesztettek a helyére, átadása 2005-ben volt.  
(Fotó: Bujnovszky Tamás)

Egy fiatal építész, Börzsei Tamás első 
jelentősebb megbízása e kétszintes 
családi ház megtervezése volt. A 194 
m2 szintterülettel megépített ház 

bebútorozását szintén ő és munkatársai, Bazsó 
Ferenc, Nagy Nándor, avagy a BLOKK Építész 
Műhely tagjai tervezték és végezték el 
(OCTOGON 2014/3), 2013 végére. A költségha-
tékony, egyúttal pontosan kivitelezett és 
szellemes (pld. polikarbonát fenekű bútorfió-
kok) megoldásokban bővelkedő belső térbe két 
egyedi lépcsőt is készítettek.  
(Fotó: Bujnovszky Tamás)
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Nagy sikert könyvelhettek el Béres Attila és Balázs Jusztina 
tervezők a Kőszeg melletti ún. Hideg-ház tervéért 
(OCTOGON 2013/4). Az évezredes sziklák közelségébe, 
2010-2013 között megépített 80 m2-es családi ház – mely-

nek kivitelezését a tulajdonosok saját kezűleg végezték – vázszerkezete 
vörösfenyőből készült, a külső burkolatát 4x4 cm-es, szintén vörösfenyő 
lécek alkotják. (Fotó: Bujnovszky Tamás)

A Dévényi Tamás által Sóskútra tervezett és 2008-2011 között 
megépült, 180 m2 alapterületű H-ház érthetően és „ellen-
szavazat nélkül” közönség- és szakmai siker volt; és az „Év 
háza 2013” győztese (a tervezésben munkatársak: Kovács 

István, Mihály Eszter, Takács Orsolya, Vadász Viktor; OCTOGON 
2012/6). A nyitott-zárt zónák, mai nyelven elbeszélt eklektika világában 
fontos szerepet kaptak például az erdélyi zsindely, a hagyományos 
ácsolt faszerkezetek. (Fotó: Bujnovszky Tamás)      

A 2013-as Hello Wood „Egyensúly” tematikájához kapcso-
lódva készült el Tomasz Szponar, Bartłomiej Skowronek és 
a csapat többi tagja: Ollé Gellért, Czakó Dorottya, Kató 
Dalma, Demény Ilka, Thurnay Júlia Anna, Fetten Sophie 

Charlotte, Petrányi Luca alkotta Polifónia (kapu) installáció 
(OCTOGON 2013/4). A belső térben a hangok, az anyag, a látvány és az 
illatok különleges polifóniája volt tapasztalható. (Fotó: Kékesi Donát)
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Visegrád igényeihez, földrajzi és 
városképéhez illeszkedő, a Duna 
felé és a város felé egyaránt 
nyitott kulturális-közösségi 

központ épületet terveztek meg Tamás Anna 
Mária és Kovács-Andor Krisztián, amit 
2014-ben adtak át (OCTOGON 2014/8). 
Minimális építészeti elemek, a magas tetőt 
tartó faoszlopok, egyszerű vonalvezetésű 
fapadok; kívül és belül minden a fáról szól. 
(Fotó: The Greypixel Workshop) 

I gazán „poliszokra szabott beruházás” keretében valósult  
meg Felcsúton, 2012-2014 között a Pancho Aréna.  
A 16 200 m2 teljes alapterületű épület, melyet Dobrosi Tamás 
és építésztársai terveztek, a szerves építészet eszköz- és 

anyagtárából válogatva született meg. (OCTOGON 2014/4,  
fotó: Bujnovszky Tamás)

Szögtörésekkel irányított térfalak és bemozgatott ál- 
mennyezeti szakaszok jellemzik a LAB5 Architects 
tervei alapján, 2013-ban megvalósított SPAR-vásárlótér 
belvilágát, aminek képei méltán nagy sikert arattak  

a nemzetközi szakmai online világban (OCTOGON 2014/1).  
A létrehozott struktúra, a felhasznált anyag egyaránt hajaz a megbízó 
élelmiszerforgalmazó holland nevére: a szó eredetileg fenyőfát jelent. 
(Fotó: Batár Zsolt) 

Pajer Nóra és Soltész Noémi első 
nagyobb ívű munkája ez a ki- 
bővített, mindössze 140 m2 
alapterületű családi ház, amit 

előző lapszámunkban mutattunk be 
(OCTOGON 2015/1). Enteriőrjeinek 
befejező designja még folyamatban van,  
de az mindenképpen sajátos ízt kölcsönöz  
a belső terek hangulatának, amiképpen  
a nagytáblás lemezanyagot az ifjú tervezők 
alkalmazták. (Fotó: Bujnovszky Tamás)

Koroncó-Zöldmajor fenyőfás 
ligetében, 2002-ben épült meg  
22 értelmi fogyatékos személy 
számára szálláshelyül a Csillag 

Katalin, Gunther Zsolt tervezte épület. 
Keresetlen formájával, anyaghasználatával, 
könnyed lamella-szerkezetével, tornácszerű 
előterével finoman illeszkedik a természeti 
tájba; hangulata, anyaga rehabilitációs jelleg- 
gel szintén bír: hatni is próbál lakóira.  
(Fotó: Bujnovszky Tamás)      




