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MÜLLER CSABA

CSALÁDI HÁZ, KOLOZSVÁR
Építési engedély: 2004-ben, épült: 2004–2008 között
Munkatársak: építészet: Kereszturi Barna; statika: Dáné 
Rozália, gépészet: Kiss Zsigmond, Égly János
Székelyudvarhelyi fiatal házaspár keresett meg a kolozs-
vári Tisztviselő-telepen, egy kivételesen jó fekvésű szabad 
telek új birtokosaiként. Éppen első gyereküket várták, 
de a jövőjüket sokgyerekes családként képzelték el. Úgy-
hogy nagy lett a ház, de közben a család is gyarapodott, 
most várják a harmadik gyermeket. A telek déli fekvésé-
vel és a nagyszerű kilátással kínálta a megoldást, így a 
homlokzat arcszerűségében talán nincs semmi meglepő. 

A gépkocsitároló aszimmetrikus helyezete teszi sajátossá, 
valamint a padlásteret megvilágító, nyújtott trapéz alakú, 
visszaugró falrészbe helyezett ablak. A ház belső térel osz-
tását a közlekedő vízszintes tengelye, valamint a nappa-
li központi oszlopának függőleges tengelye szervezi, ez 
meglehetősen tömör kifejezést kölcsönöz a háznak. Ezt 
hansúlyozzák a sudarasodó, vistai kővel burkolt oszlopok 
is. A terasz körbefut két szinten a nappali, illetve a társal-
gó tengelye körül. A hatalmas kertet nem kis erőfeszitéssel 
Dávid Zoltán kertész munkája szelídítette barátságos 
pihenő- és játszótérré.
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CSALÁDI HÁZ, 
KOLOZSVÁR

Építés: 2005–2008 között
Munkatársak: építész: Kaucsár 
Beatrix, statika: Dáné Rozália, 
gépészet: Kiss Zsigmond, Eduard 
Părpăriţă
A Kakasos templomtól nem mesz-
sze egy nagyon kicsi, a beépíthe-
tőség határán lévő telekre készült 
a ház. A lejtő és a kilátás északi, így 
a jó tájolás és a kilátás között kellett 
egyensúlyozni az alaprajzi elrende-
zésben, ez ad váratlan irányt töb-
bek között a bejáratnak is. A kő és 
fa használata már-már klasszikus-
nak mondható, a kaput képzőmű-
vész tervezte kis játékossággal bő-
vítve a ház hűvös megjelenését.

Fotók: Müller Csaba
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