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„A világ mindAz, Aminek esete fennáll.” (l. Wittgenstein). vAnnAk-e olyAn házAk, Amikrõl nem 

lehet beszélni, Amikrõl hAllgAtni kell? olyAn épületekre gondolok, Amiknek látványA, fotói,  

de A fizikAi megtApAsztAlásA is csAk egyetlen szûk értelmezõi dimenziót képesek érinteni. minden 

lényeges dolog vAlAhol máshol vAn. vAlAmi elbeszélhetetlen  
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Rettenetesen szeretek számolni. Ezzel a kije-
lentéssel fogad minket a házigazda, megbí-
zó és kivitelezõ, Hideg Attila, aki szakmáját 
tekintve geodéta. Ez a ház a negyedik ott-
hon, amit életében épített. Ebben az esetben 
azonban ezt most vegyük tényleg szó sze-
rint. Minden csavarhoz köze van, a villany-
szerelésen kívül minden az õ munkáját di- 
cséri. Négy év, körülbelül 625 munkanapot 
töltött a ház kivitelezésén. Számolt, számolt 
és számolt. Minden az alapos elõkészítésen 
múlik. Ez a második tételmondata. Hideg úr 
csupa talány. Szenvedélyesen foglalkoztat-
ja a kortárs magyar építészet, az elmúlt tíz 
évben épült minden valamirevaló családi 
házzal kapcsolatban, képben van. Tíz órán 
át hallgattuk, de valószínûleg egy hétnyi 
mondanivalója lett volna. Ugyanakkor végig 
az volt az érzésem, hogy ezzel a Kõszeg 
üdülõtelepén, a Szabó-hegyen épült házzal 
kapcsolatban a valóban lényeges dolgok 
elmondhatatlanok.

Van például az a történet, hogy egy meg-
feneklett tervezési együttmûködés után el- 
olvasott egy cikket Béres Attila építészrõl, 
aki a norvég székhelyû, de a kanadai Todd 
Saunders (Saunders Architecture) munkatár-
saként bekerült a Wallpaper magazin tehet-
séges fiatal építészeket bemutató 2009-
es összeállításába. Elhangzik egy mondat  
az interjúban a norvég és kanadai tájat ura-
ló sziklákról, ami kapcsán a majdani megbí-
zó telefont ragad és meginvitálja meredek, 
40 méter lejtésû telkére fiatal keszthelyi épí-
tészt. „Rengeteg építésszel dolgoztam már, 
de elsõ mondatok után tudtam, hogy õ lesz 
az, aki a megtervezi ezt a házat. Megfejt-
hetetlen érzés. Kémia.” Ettõl a pillanattól 
kezdve majdnem négy év teleik el a költözé-
sig. A megbízó maga vállalja a kivitelezést, 
ami kapcsán az elsõ, korán papírra kerülõ 
koncepció-skiccektõl a teraszbútor-részlet-
rajzokig több száz e-mailt váltanak, sok órá-
nyit beszélnek telefonon. Hideg úr számol 
és tanul. Minden lehetõséget analizálnak, 
amíg eljutnak egy hõhídmentes, vörösfenyõ-
vázszerkezetû, födémében 50, falában 30, 
aljzatában 20 cm-es speciális üveggyapot 
szigetelésû, többrétegû, átszellõztetett hatá-
roló szerkezetig, háromrétegû üvegezésig,  
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Szikla és ház intim közelségben



69

a leghidegebb napokban használt fatüzelésû, 
konvekciós kandallóig, a jól szabályozható 
elektromos infrafilm fûtésig. Elsõ körben félre-
tettek minden aktív- és passzívházas konven-
ciót és elõírást, majd a határ osztrák olda-
lán lévõ építõanyag-vásárok tapasztalatából, 
ösztönbõl és rengeteg számból összeállt  
a megfelelõ, sajátos, egyedi recept. A két férfi  
mindent tud ennek a teleknek benapozási 
szögeirõl és klimatikus viszonyairól, a várha-
tó hõnyereségrõl, és minden átgondolt dön-
tésük telitalálatnak bizonyult. Egyetlen drá-
ga gépészeti rendszer sincs a házban, de 
mindenbõl a lehetõ legjobb minõséget épí-
tették be. „Ebben a házban egyetlen szög 
sincs. Mindent csavaroztunk.” Egyesével 
válogatott, fûrészelt fenyõ a szlovák Tátrából, 
lengyel gyártmányú, nagy sûrûségû üveggya-
pot, amibõl közel 100 m3-t használtak fel. 
Olyan háromrétegû alumínium nyílászárók, 
ahol a gyártó a fix és bukó kereteket ugyan-
olyan vastagra tudta legyártani, ami révén 
nem sérült a ház déli oldalán megtervezett 
nyílásrendszer designjának egységessége.

Számok döntötték el azt is, hogy a speciá-
lisan ide tervezett, beépített bútorok, pultok, 
ágyak, a felhasznált, helyben megvásárolha-
tó laminált bútorlap tucatnyi négyzetmétere  
a vizes helyiségek falburkolataként is szolgál-
hat. Számok döntöttek a beépíthetõ fénycsö-
vek mellett is a LED-del szemben. Mert a szá-
mok (tények) makacs dolgok.

Reflektorral világítható meg éjszaka a szikla

Természetes platón, hosszan feszül ki az épület. A déli oldal megnyitásai, illetve a párkány mérete a benapozás mértékéhez idomul. Jobb szélen a szülõk hálórésze található



A nappali, étkezõ, konyha karakterét az egyedileg tervezett és egyénileg kivitelezett bútorok határozzák megA szülõi hálószoba

A fedett terasz bútorainak szerkezeti kialakítását is az építészeti karakter határozta meg. Minden burkolati léc kézzel festett



Tervezõ:  
Béres Attila – Béres Építésziroda
Építészeti tervezés:  
Béres Attila, Balázs Jusztina
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2009
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Hagyjuk azonban el most a rációt. Úgy 
éreztem ugyanis, hogy a tervezési folyamat 
mellett a kivitelezés egyes fázisaiban vol-
tak olyan mozzanatok, ami közben valami-
féle átszellemülés történt. Különös aura épült 
erre a házra. Arra a momentumra gondo-
lok, amikor a szinte láthatatlan megfogá-
sokkal a homlokzatra rögzített réselt lécpa-
nelek minden egyes 4×4 centiméteres lécét  
a megrendelõ házaspár ecsettel maga festet-
te le. Négy-öt hónapon át, nap, mint nap tar-
tott a munka. Egyfajta meditáció, vagy zarán-
doklat, vagy tudom is én... Felfoghatatlan.   

Építészeti program szempontjából a mere-
dek telek természetes platójára történõ tele-
pítés, a hosszanti déli megnyitás mintegy 
természetes adottság volt. Három nagyobb 
egységet látunk. A házaspár lakrésze, 
hálóval, fürdõvel, konyhával, nappalival, 
étkezõvel, másfelõl az egyetemista nagy-
lányok önálló lakrésze, amolyan vendégház- 
féleség. A két tömeget egy mindkét irányban 
nyitott, így állandó finom huzatot és árnyé-
kot biztosító terasz köti össze. Innen nyílnak 
a lakrészek bejáratai is. De ezen keresztül 
lépünk át egy másik misztériumba is.

A szikla... Itt most elfogynak a szavak. 
Az egykori apró kõfejtõ, amit a kõszórásba 
beépített meddõtõl és a kõzetre rátelepült 
20-30 centiméteres humusztól puszta kézzel 
tisztítottak meg, elképesztõ kisugárzással bír. 
Színe, hõmérséklete, hol üledékes hullámokat, 
hol grafittól csillogó palákba törõ, hol kristá-
lyos szerkezeti részletei megunhatatlanul gaz-
dag, felfoghatatlan, befogadhatatlan élmény 

forrásai. Szinte lélegzik. Minduntalan hozzá 
akarsz érni. Simogatod, mint egy élõlényt.  
Az építész-tervezõ olyan közelségben szer-
kesztette ki hozzá a házat, amilyen közel 
csak lehetett. Nem pusztán a rá nyíló ablakok 
teremtenek szinte intim, érzéki kapcsolatot. 
Amikor a sziklára délrõl érkezõ napsugarak 
erõsödnek, vagy éppen gyengülnek, valóban 
megmozdul a levegõ. Valóban olyan, mintha 
egy „lakótárs” lélegzetének, mozdulatainak 
fuvallataiban állnánk.

Elbódít az építészet mérnöki racionalitá-
sának és érzékiségének kettõse. Kegyelmi 
állapot.

A lányok „vendégházának” fürdõszobájaA nappali, étkezõ, konyha karakterét az egyedileg tervezett és egyénileg kivitelezett bútorok határozzák meg

A fürdõkád feletti hasíték-ablakon keresztül is látható a szikla egy részlete


