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Fogadás balról
Családi villa Pesthidegkúton

Nyilván egészen más lenne, ha nem recenzensként érkeznék meg ide.  

Pesthidegkúton vagyunk, valahol a plató egyik mellékutcájában.  

Érdemes ezt rögtön az elején leszögezni, mert annyira jellegzetes az a véletlen szeszély, 

ahogy az elmúlt ötven-hatvan év  

az itteni családi házakat egymás mellé potyogtatta.

Szöveg
Építész

Fotó

Torma Tamás

Kovács csaba, Poós Tamara

bujnovszKy Tamás

Mert laikusként mit nézünk meg 
egy új családi házon? Mennyi-
be kerülhetett, megért-e annyit, 
nem tetszik, tetszik, ha igen, 

laknánk-e benne szívesen? Hivatásos szemlé-
lődőként viszont azt is mérlegelni kell, meny-
nyi szól itt kifelé és mennyi befelé. a kívül- 
álló kétszeresen is kívülálló, először csak ven-
dégként, aztán az úgynevezett szakmai szem-
pontjaival is: egy szigorúan magánhasználat-
ra készült épületben vajon mennyi az, ami 
ezeken a falakon túl is érvényes lehet?

És miért éppen erre a villára fókuszálunk?  
a szomszédban is új a mediterrán mintákat 
követő téglaház, a másik oldalon felújított az 
összevont ikerház – mi mégis ezt akarjuk bemu-
tatni, azaz mintaként (is) kínálni. Ha állítunk 
róla valamit, az nyilván az állításon túl szimbo-
likus is lesz: az a jó/hasznos/tetszetős/ésszerű, 
amit belelátunk szerintünk nyilván nagyobb 
adag, mint a többi környékbeliben. Például 
ugyanolyan enyhe lejtésű a teteje, mint annak  
a mediterránnak, mégis jobban illik ide és magá-
hoz – persze már ez is axióma, a Jó fétise.

a NarTarCHITECTs építészei, Kovács 
Csaba és tervezőtársa, Poós Tamara által terve-
zett ház újdonságában például nincs semmi 
hivalkodó, a környéken uralkodó radikális 
eklektika ellenében nincsenek sem manzárd tor-
nyocskák, sem fagyiszínnel világító vakolat vagy 
kivagyi méretek – na, ez a visszafogott mérték-

letesség például rögtön egy a vállalható prefe-
renciáim közül. Valami harmóniát látok bele – 
legyen ez bármennyire is billenékeny és szub- 
jektív –, az illeszkedés és a valamit állítás elfo-
gadható, azaz kívánatos egységét. 

 Utcafrontja kifejezetten puritán és tömbsze-
rű, világosra vakolt falak, az enyhe lejtésű és 
sötét fémborítású nyeregtető szinte csak egy erős 
vonaljelzés, ami felülről lezárja a ház kubusát. 
a tengelybe állított kémény mégis kiemeli, a vál-
tozatos méretű ablaknyílások körül pedig a ke- 
retezés ismétli meg/erősíti fel ezt a világos hom-
lokzatba helyezett mérsékelt ellensúlyt. Jól érzé-
kelhető viszont, hogy a fák megőrzése erősen 
befolyásolta az építkezést, pontosabban éppen 
az a jó, hogy nem látszik, csak idővel kide- 
rül, amikor az udvarig jutva azt látjuk, hogy  
a kert közepén álló, tekintélyes méretű diófát  
l alakban szinte megöleli a ház. És dió áll a ház 
előtt is a kerítésen kívül, belül pedig egy meg-
fegyelmezett fenyő. 

a ház kifelé – ez itt az északi oldalt jelenti –, 
zártabb, igazi, nyitott arcát a hatalmas terasz-
szal pedig befelé, a kert felé mutatja. Kétház-
nyira egy forgalmas utca, szemben a sarkon 
templom, miseidőben egészen élénk forgalom-
mal, a túloldalon már széphalom, ahol a házak 
fölött idelátszik az erdő. Ez a fákkal övezett, 
pázsitos kert éppen annyira zárt, amennyire 
az intimitásához kell. 

Ezek után persze már nehéz visszatérni az 
utcára, az első külső pillantáshoz. Mert bauhaus 
ide vagy oda, a messziről jött recenzens azért 
főleg a külső formától és ettől az első pillan- 
tástól hagyja magát leginkább befolyásolni.  

Az illeszkedés és a valamit állítás elfogadható, azaz kívánatos egysége
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ráadásul egy magánháznál ez a megközelítés 
még problémásabb, hiszen a ház nagy része csak 
a benne lakó megrendelőknek szól. 

Mindehhez nem árt tudni, hogy a megrende-
lők és a tervező, Kovács Csaba a közeli Waldorf is- 
kola szülőiként ismerkedtek meg, az építész ráadá-
sul a közelben is lakik, tehát ismerheti a helynek 
azt a bizonyos, sokat emlegetett szellemét. 

Villa, családi ház? Villának valami olyasmit 
nevezünk, amit valamiért többnek tartunk az 
egyszerű családi háznál: nagyobb, elegánsabb, 
különlegesebb. a szót és vele a fogalmat egyéb-
ként a rómaiaktól örököltük, és ott a vidéki föld-
művelőházakból kifejlődött villa rendszerint 
valami zárt udvart is körbeölelt kúttal, csobo-
góval, kis kerttel, később árkádokkal. Előbbiek 
jelenkori megfelelőjeként kezelhetjük a meden-
cét, Kovács Csaba legújabb tervezésében azon-
ban az az otthonos, hátsó teraszfertály jelenti  
a legerősebb hangsúlyt, ami a kert és az ottani 
diófa felé fordul. alul – a ház l alakját követve – 

kétosztatú terasz, ami fölé az emelet vonalában 
végigfutó erkély képez tetőt. az összes hálószo-
ba erre néz, miközben egyáltalán nem zavaró az 
a szokástörés, hogy az utcai frontra für- 
dőszoba vagy a külön az emeletre kért mosó-
szárítóhelyiség került. 

de a ház funkcionalitásában rejtőző elegan-
ciája akkor tárul csak fel, ha kívül-belül körbe-
járhatjuk (határozottan érzékelhető a külső-bel-
ső térszervezés és komponálás egysége, 
elmosódnak a határok a „külsőépítészet” és  
a belsőépítészet között, marad az építészet). 
Kívülről az azonosság mellett minden oldal 
kicsit más, ráadásul az épület egyik oldalán eny-
he rézsű is képződött. a belsőben viszont vala-
mi enyhe áramlás érződik, mintha a flow köz-
lekedhetne a kifejezetten zárt (az ajtók teljesen 
a falsíkba süllyesztve illeszkednek), a nyitott, de 
leginkább a félig nyitott, félig zárt átmenetek-
ben. Nincsenek hatalmas terek, inkább ottho-
nos funkcionalizmus. Talán ezért jöttünk mi is.

Építész, belsőépítész vezető tervező:
Kovács csaba (narTarcHITEcTs)

Építész társtervező: 
Poós Tamara

Építész munkatárs: 
Gyuris Eszter, vass-Eysen áron

Belsőépítész társtervező: 
vitáris László

Belsőépítész munkatárs: 
Gyuris Eszter

Kerttervező: 
salgó borbála, Kontra Dániel (urban concept)

Tervezés: 
2011-2013

Kivitelezés: 
2013-2014

Szintterület (bruttó): 
500 m2

A belső, „áramló” terek, esztétikus nyílászárók. A Josko (Josko Fenster & Türen) hangadó a design vonalon 
és iránymutató az energiamegtakarításban, valamint újraértelmezi a minőséget 

A skandináv otthonokra jellemző ötletességgel kialakított nappali-konyha

Gondos világítástervezés zajlott mindenhol a házbanFeljárat az emeletre
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Funkcionalitásban rejtőző elegancia

Alul, a ház L alakját követve, kétosztatú terasz, ami fölé az emelet vonalában végigfutó erkély képez tetőt

Noha e sorok írója a Bükk hegység keleti fertályának szülötte,  

sajnos felnőttkorára sem vált túrázóvá. Nem tagja annak  

a szubkultúrának, melynek tagjai akkor igazán boldogok,  

amikor sáros bakancsban, csalán csípte vádlival, oxigénnel telt tüdővel  

hajtják nyugovóra fejüket, mondjuk esős éjszakán  

egy vadetető oltalmában.  

Egymillió lépés a jövőbe.

Átépített kilátó  
és turistaház Galyatetőn

INdUlJ El Egy úToN, ... 




