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Csak semmi irónia! a Címben szereplõ feliratot olvastam nem messze attól az elágazástól, ahol 

az északi parti fõútról le kellett fordulnom. egy olyan ház felé tartottam, ami messzire repít attól 

a konkrét fizikai tértõl, amiben felépült. itt nem bóklászik a hely szelleme, nem ereszt gyökeret  

a hagyomány.

Csopakabana
kétgenerációs nyaraló a balaton-parton

Szöveg: 
Martinkó 
József
Építész: 
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Szabolcs
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás
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A telek meredek felsõ szakasza és a telekvégi erdõ felé zártabb képet mutat a ház

Az alsó terasz bútorzata és a feszített víztükrû medence rendkívül igényes kialakítású. Háttérben a balatoni panoráma
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Noha a magyar építészeti közbeszédben 
is valódi varázsszóvá vált néhány éve a kri-
tikai regionalizmus kifejezés, nehéz olyan 
régiót találni, ami a kortárs tervezõk szá-
mára támpontokat nyújt. Ennek ellenére  
az elmúlt évek kortárs kritikája a Balaton  
környékén, szûkebben értelmezve a Balaton- 
felvidéken mutatta be azokat a törekvéseket, 
amelyek látványosan voltak képesek illusztrál-
ni a kritikai regionalizmus tárgykörébe tartozó 
elképzeléseket. Borászatok, nyaralók, családi 
házak, rekonstrukciók és átépítések tervezõi 
analizálták azokat a géneket, amelyek révén 
a hagyományból a korszellemnek megfelelõ 
építészeti válaszok születhettek. Kialakult, 
megerõsödött egy izgalmas építészeti dialek-
tus, amin a megrendelõk és tervezõk egyre 
pontosabb fogalmakat voltak képesek defi-
niálni, legyen szó anyagról, arányról, táj-
ról, morfológiáról, térszervezésrõl, múltról és 
jövõrõl. Sokszínû, szerethetõ, izgalmas, kre-
atív és egyedi ízekkel gazdaggá tett kifeje-
zési mód ez, ami ritkán produkál kiszámít- 
ható, sematikus végeredményt.

Jóföldi Szabolcsék háza azonban ebbõl  
a normarendszerbõl teljességgel megközelít-
hetetlen. Talán nem erõltetett a párhuzam, ha 
felidézzük Bernd Steinhuber osztrák építész 
Alsóörsön épült nyaralóját, az ún. CV-házat 
(OCTOGON 2009/10). Egyfajta tárgyilagos,  

A konyha és nappali tere valódi közösségi életet szervez és kapcsolatot teremt a két generáció lakrészei között

A nyaraló fürdõszobái is lélegzetelállítóan szép részletekkel rendelkeznek
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Tervezõk:  
Jóföldi Szabolcs, Zsoldos Krisztina 
– ARCHIDEA
Belsõépítész:   
D. Varga Zita
Tervezés:  
2011
Kivitelezés:  
2012
Pince:   
180,78 m2 
Földszint: 
136,11 m2

Emelet:  
66,97 m2

nagyvonalú, kozmopolita stíl dominál ott is. 
Elengedett kézzel, kissé elárvultan állunk 
elõtte. A világ bármely pontján lehetnénk.  
Kissé zavaró helyzet. Ugyanakkor egyáltalán 
nem esik nehezünkre elképzelni azt a meg-
rendelõt, aki ebben a téri világban érzi otthon 
magát. 

Meredek utcán érkezünk a most tárgyalt 
házhoz, ami az utca utolsó épülete. Mögöt-
tünk széles panoráma nyílik a Balatonra, ami-
nek e nyugati szélét a Tihanyi-félsziget öve-
zi. A ház fölött erdõsáv kezdõdik. A tervezõk 
arra törekedtek, hogy az épület teraszainak, 
elõtetõinek, párkányainak hosszanti, éles, 
vízszintes vonalai karakteres fehér sávok-
kal tagolják a tó felõli homlokzati szakaszo-
kat, míg az erdõ és hegy felõl zárt, tagolatlan 
síkok határolják a nyaralót. A sávosan nyi-
tott oldalon létrehozott látvány könnyedségét 
fokozza a nagyszabású elõkert és túlfolyóval 
ellátott feszes tükrû medencés terasz kinyúlá-
sa is, ami az garázsbejáratról, alépítményrõl 

szinte lemetszi a fõ tömeget és nagyvonalú 
foglalatát adja a háznak. Ez az éles osztás 
megismétlõdik az emelet és a földszint közötti  
síkban is. Így fölül egy újabb, intimebb han-
gulatú terasz alakul ki. Ehhez kapcsolódnak  
a család idõsebb nemzedékének lakrészei. 
Kétgenerációs házról van ugyanis szó, ahol 
a két generáció kapcsolatát a tágas nappali-
étkezõ-konyha teremti meg. Ezzel egy szint-
ben és e felett másféle ritmusban zajlik az 
élet, vagyis a szeparáció indokolt.

Minden stiláris és funkcionális erényén túl 
mindenképpen meg kell említenem, hogy  
az elmúlt években nem találkoztam hason-
ló színvonalon bebútorozott lakóterekkel.  
A rendkívül igényesen kiválasztott burkolato-
kon, szanitereken túl minden egyes mobilia, 
világítótest az elmúlt évek egy-egy design-
sztárja, ami megismételhetetlen jutalomjáték-
hoz juttathatta a belsõépítészt és a legjobb 
olasz nyaralók szintjére emelte ezt a Balaton-
parti házat.

Éjszakai megvilágítás – a földszinti lakrész terasza felõli oldala


