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FELTÁRUL-E?
Villa a Kis-Sváb-hegy oldalában

Amikor egy ismeretlen, új házba lépünk be, sohasem a szokásos, hanem a váratlan és meglepő részletek 

ragadnak meg. És szó szerint: hol tágul ki a tér, mi az első különlegesség, amin igazán megakad a szem, 

az elsőt követik-e újabbak? És később lassan az is beérik, megformálódik az emberben, hogy mi lehet 

a ház aduja – pontosabban mi lehetett a tulajdonos, az építész leghőbb vágya.
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Villa a zöldövezetben.  Az új épület a hegyoldali 
utca alsó felén áll a lejtőbe ülve, az utca felé zár – 
nyilván inkább lefelé, a kert mélye és a panorá-
ma irányába nyílik majd meg.  Nem a méreté-
vel tűnik fel, hanem visszafogott szürke színével: 
homlokzatát nem hangsúlyosan, de észrevehe-
tően szürke (belga) tégla borítja horizontális, 
rusztikus csíkokba rendezve (később közelebb-
ről az is előtűnik, hogy szándékosan rakták kis-
sé szabálytalanra). A visszafogott utcai nyitó-
kép szinte kiköveteli, hogy – még a kerítésen 
innen – valami intimitást is kifigyelhessünk: 
a sarokról már belátni egy különös, félig zárt, 
félig nyitott fallal elhatárolt udvarba, oldal-
ról pedig a ház megmutatja azt is, hogy jóval 
nagyobb annál, mint amilyennek elsőre látszik. 
(Az utca felől nézve felső szintje jelentősen, egy 
terasznyi kivágással indul – már támad is vala-
mi halvány Zsuffa-Kalmár érzésem.) 

A ház ehhez a helyhez 
kötődik, formáját 
a terepbe ültetettségen 
túl a kilátási viszonyok 
pontos mérlegelése is 
egyedi módon 
befolyásolták

A félig nyitott, félig zárt 
belső udvar esztétikai 
tuningja: a vízfelület 
megkettőzi önmagát

Az utcai front: a szürke 
(belga) tégla minimál, 
mégis változatos felülete 
terasszal és keskeny 
rézcsíkkal 

Szöveg:
Építész:

Belsőépítész:
Fotó:

TORMA TAMÁS

KALMÁR LÁSZLÓ, ZSUFFA ZSOLT

PÁLFFY ANDRÁS

BUJNOVSZKY TAMÁS



70 71

A nappali a terasszal és 
budai panorámával – fi-
nomságbónuszként itt 
a városmajori templom 
tornyával

A hálóban is maximális 
a kerti panoráma, ami 
viszont a függönnyel 
teljesen ki is rekeszthető

Az ezredforduló körüli évtizedek építészeté-
nek ez a kissé hűvös minimalizmusa annyira 
nemzetközi – azaz Prágától Acapulcóig a helyi 
sokszínűségben bárhol ismerősen kacsintaná-
nak össze –, hogy kifelé tűnhet éppen valami-
féle egyenruhának is, a kivagyi neobarokkhoz 
vagy a gipszoroszlánokkal operáló gazdagság-
reprezentációhoz képest a luxus valami vissza-
fogott kortárs változatának. Ami a lecsupaszí-
tott geometriával és a formai szikársággal azt 
is üzeni, hogy ne a falakra kiköltöztetett egó-
val reprezentáljunk – sőt, ne is reprezentálunk, 
vagy ha mégis, akkor inkább befelé.

Ennek a háznak a luxusminimalizmusa pazar 
anyagokban vagy szokatlanul kitalált és kihasz-
nált terekben jelenik meg. A szinte láthatatlan 
üvegkorlátokban, vagy a különlegesen öntött 
látszóbeton lépcsőben. Vagy az emeleten, az elő-
tér szélességében folytatódó belső, nagylamellás 

faárnyékolóban, ami természetesen a mennyezet 
látszóbeton zsalucsíkjaival is szinkronba került.

De ha már hirtelen bent is vagyunk, folytas-
suk ezzel az előtérrel.  A villának ez nem a leg-
fontosabb, de központi (egy)tere, a nullpont, 
ahonnan szétáramlik minden. De rögtön meg-
lepetéssel áramlik szét, mert az ehhez hasonló 
villáknál a nagy nappali mindig a kerttel akar 
minél szorosabb viszonyba keveredni – ezért 
rendszerint a földszintre kerül, a hálók pedig 
az emeletre –, itt viszont fordítva, azaz a nap-
pali van a legmagasabban. Ahol a hely rögtön 
megmutatja egyik lényegét: szokatlan szög-
ből a káprázatos budai panorámát. Fél Buda 
látszik innen, de úgy, hogy abban benne van 
a Vár északi része is a két felmagasodó templom-
toronnyal. Az egylégterű előtér második meg-
lepetése ezekhez az épületekhez kapcsolódik: 
a látszóbeton mennyezetben talányos feliratok, 

Az előtér – alul és fölül 
a látszóbetonba foglalt 

információkkal

úgy, mint „Mária Magdolna”, illetve „Mátyás”, 
az adott templomépületek építéstörténetének 
évszámait jelzik.  

Ugyan a ház messze nem törekedett a hosszú-
kás telek maximális kitöltésére, viszont megle-
hetősen közeliek a szomszédos házak – az egyik 
például a környék „legburjánzóbb” társashá-
za a hetvenes-nyolcvanas évek sajátos világá-
ból. Erre reagálni kellett, egyrészt a már emlí-
tett árnyékolóval, a hálószobák szintjén pedig 
a két fürdőszoba közé applikált különös terasz/
beugróval, amit bambusz rejt. 

A másik oldal még érdekesebb. Szimbolikus 
elhatárolódásul ide egy pengefal-keret került: 
rajta felül dísznövények, amelyek kifejlődve 
szintén némileg takarnak majd, alul viszont 
egy hosszú, keskeny medencét és folytatása-
ként egy grillező pultot foglal magába. Ez már 
eleve többé-kevésbé intim udvarocskaként jelöli 
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A képen látható 
konyhabútor és a ház  
többi bútora is a Bányai 
Bútorok műhelyében 
készültek

A medencesáv felső 
kifolyója

Vezető tervező: Kalmár László, Zsuffa Zsolt  

(Zsuffa és Kalmár Építész Műterem)

Vezető építész munkatárs: Kund Iván Patrik

Építész munkatárs: Nagy Gábor, Vermes Dániel

Belsőépítész tervező: Pálffy András (FITOUT ZRT.)

Belsőépítész tervező munkatárs: 
Szarka Tímea (FITOUT ZRT.)

Épületgépész tervező: 
Csiszár Endre Bálint (FITOUT ZRT.) 
Elektromos tervező:  Iványi István Máté  

(FITOUT ZRT.)

Kertterv: Tihanyi Dominika, Szohr Gábor  

(Újirány Csoport)

Tervezés: 2013

Kivitelezés: 2014 -2015

Volumen (nettó): 350 m2

A bejárati beugró 
a garázsajtó aranyló 
rézderengésével, ez 
a második kiharapás

A környezet, a panoráma 
„öltöztet”

ki a két épületrész közötti gyepet, másrészt újra 
megjelenik az a félig nyitott félig zárt tér, ami 
a tervezőpáros egyik jellemző formai megoldá-
sa (védjegye?). A kis-sváb-hegyi ház most is egy 
főtömbből és három kiharapott részből a pozi-
tív-negatív formák kontrasztja, a változatosan 
elszórt ablakokkal, falnyílásokkal hol fordul, hol 
nyit, hol zár a téglatestekből építkező konstruk-
ció. Minden oldalról más arcot mutat, az egy-
szólamú minimál-látvány így lesz változatos.

Ezek után tanulságos újra visszatérni az utcá-
ra, ahhoz a bizonyos első, külső pillantáshoz. 

A villa az utca felé szinte csak a hátát mutatja 
a szürke téglából rakott, „visszafogott” fal trak-
tusával (igazi arca ugye, a Vár és a város felé 
fordulva tárul fel), de ennyi időzés után már 

az a keskeny rézcsík is feltűnik, ami nem vélet-
len vagy hirtelen támadt megoldás. Aranyló 
réz és a tégla különleges felületű szürkéje – ez 
a párosítás ismétlődik az ablakoknál, de a bejá-
rat melletti bevágásnál is. A napfényben szin-
te „megvadul”, tükröződik ez a rézfelület, ami 
a legerősebben ugratja ki a sárgaréz és a tégla 
párosítását. A tervezés egyik alapvető koncepci-
onális döntése volt, hogy ne a garázskapu uralja 
az utcaképet, így került az derékszögben elfor-
dítva a mai helyére. Egy garázsbejáró a lehetőbb 
legprózaibb hely, ezzel a bejáratot hangsúlyozó 
színpárral és pozícióval mégis a ház fő karak-
tereleme lett.

Bejárati szint
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Lejtőben ülés és a pozitív-negatív formák kontrasztja
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Az anyag nem éppen új, a technológia, ponto-
sabban a mind újabb technológiák olyan lehető-
ségeket kínálnak a finombeton építészeti és bel-
sőépítészeti alkalmazásában, ami által a beton 
egyértelműen a legkorszerűbb anyaggá vált 
a kortárs designban. 

Azonban az egyedi, helyszínen öntött, látszó 
monolit-szerkezetek felhasználhatósága nem 
mindenütt megoldható, illetve a végeredmény 
minősége nem garantálható. Ezekre a problé-
mákra kínál megoldást a hazai alapítású, itthon 
és külföldön egyaránt sikereket elért, budaörsi 
üzemmel bíró Betonicon cég az innovatív ter-
mékpalettájával – betontermékekkel és nagy-
táblás burkolatokkal egyaránt. Utóbbiakkal kap-
csolatban meg kell jegyeznünk, hogy a cég az 
általa alkalmazott rendkívüli szilárdságú beton-
anyagból egyebek között 1300 x 2000 mm-es 
befoglaló méretű, mindössze 15 mm vastag 
finombeton-táblákat is képes legyártani, vagyis 
olyan méretben is dolgoznak, ami révén a meg-
bízóik tervezhetnek betonfelületet olyan terek-
be is, ahol eddig a fajlagos tömeg miatt nem volt 
lehetséges – a 15 mm vastag elemek mindösz-
sze 33kg/m2 fajlagos tömeggel rendelkeznek, 
átszellőztetett homlokzati burkolatként is alkal-
mazhatóak, akár 285 mm konzolos kiállással. 
S az előregyártásnak köszönhetően a felületek 
minősége garantált és rizikómenetes, a táblák 
telepítése úgy zajlik, mint bármilyen nagyele-
mes burkolaté, a lényeg ugyanakkor a gyár-

Sikertörténet
INNOVATÍV TERMÉKPALETTA 

A BETONICONTÓL

tás során elérhető személyre szabott egyedi-
ség, akár a megrendelő által meghatározott 
méretben: a projekt-specifikus burkolatterve-
zésnél pedig vágási hulladékkal, vagyis a bur-
kolásnál szokásos ún. kalkulált veszteséggel 
sem kell számolniuk a megrendelőknek. Vala-
mint a Betonicon illesztésmentes L és U alakú 
sarokelemeket is képes létrehozni kis anyag-
vastagsággal, így az alkalmazott technológi-

áknak köszönhetően lehetőség nyílik a beton 
tömbszerűségét alkalmazni falvégeken, épü-
letsarkokon, ajtó és ablakbélleteken, lépcső-
kön, azaz olyan tervezői szituációkban, ahol 
korábban a betontömbök súlya miatt ez nem 
volt lehetséges. 

És akkor még nem szóltunk a betonfelületek 
folyton bővülő színkínálatáról, változatos felü-
let megmunkálási lehetőségekről és az anyag-
fúziókról: a fém-, fa-, kerámia-, üvegintarziák-
ról és –betétekről!

Itt, az OCTOGON magazin jelen számában 
bemutatott kis-sváb-hegyi villánál a Betonicon 
egy különösen szép és nagy teherbírású kültéri 
konyhapultot gyártott le – a betonnak konyha-
pultként való alkalmazása egyre népszerűbb – 
a cég ügyfelei között bár láncolatot működte-
tő vállalat is megtalálható. A több tonnásnak 
ható, nagyjából 4 méteres pult mindössze 270 
kg tömegű, az illesztésmentes L alakban öntött 
pultelemek takarásában megbúvó tartókonzo-
lokon nyugszik. Felhasználhatóságának révén 
a finombeton pultelemek egyszerre váltak egy 
megbízható funkcionális tárggyá és egyúttal 
időtlen, bármilyen stílussal harmonizáló épí-
tészeti és esztétikai elemmé.

Végül, de nem utolsó sorban a cég tervező-
gárdája az építészeti/belsőépítészeti célnak 
megfelelően segít a projektre szabott műszaki 
megoldások megtervezésében – speciális cso-
móponti megoldások kidolgozásában is. 
www.betonicon.hu (x)

A legnemesebb anyagok felhasználásával tudásunk legjavát kínáljuk, mert a legfontosabb a minőség.

BÁNYAI BÚTOROK

banyai.hu  |  Tel.: +36 26 330 341 

hirdetes_beton_2.indd   1 04/05/16   11:31
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HA A RÉSZLETEK ÖSSZEILLENEK, 
AKKOR MINDEN RENDBEN, 
TÖKÉLETES A HARMÓNIA.

 

 
 

 
 

 

 

ANNA ÉS HANS BRUNNER SZERINT A JOSKO KOMPLEX JÖVŐ OTTHONÁNAK:

ÚJ ÉS CSAK A JOSKONÁL: A JOSKO SMART MIX 
Ablak, bejárati és beltéri ajtó v,alamint padló anyagban, színben egymással összehangolva.
A hagyományos kézműves tudás alapján kiválasztott fafajtáknak és megmunkálásnak, valamint a nemes olajok 
alkalmazásának köszönhetően, az egyes elemek egyetlen kellemes élettérré egyesülnek- a padlótól a lábazaton 
és lépcsőkőn keresztül az ablakokig, beltéri és bejárati ajtókig. Így teremt a Josko Smart Mix harmóniát, amelyben 
évtizedek múltán is garantáltan jól érzés élni. És mivel mindez egy helyről származik, időt és pénzt spórolhatunk. 
Egyszerűen tökéletesen szép, egyszerűen JOSKO.

JOSKO SZALON
1138 Budapest, Népfürdő utca 3/a
Információ: +36 30 430 8064
 +36 30 480 9830 v +36 1 445 4600 
E-mail: info@joskoszalon.hu
www.joskoszalon.hu
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1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 3.
+36-1-269-07-08

info@internibudapest.hu
www.internibudapest.hu

konyhai pultelszívás professzionális módon

Exclusive, egyedi- és látványmedencék tervezése és építése
www.pooldesign.hu

+36 30 474 4479
pooldesign.hu@gmail.com

Unique swimming pool design and construction

megjelent az 

octogon deco, keresse 

az újságárusoknál!

· Enteriőr
· Életmód
· Trend


