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az én 
kis 

falum
Építésziroda és tudásközpont 

Erdőhorvátiban

az építészet ereje. aki az erdőkkel, 
hegyekkel övezett, a tolcsva-völgyében 
meghúzódó erdőhorváti térképét búj-
va a hatszáz lelkes települést elő-
ször meglátja, óhatatlanul az „isten 
háta mögötti” kifejezés jut az eszé-
be. sértődés ne essék, de ha egy ház ide-
haza, sárospataktól húsz kilométerre 
a zemplén lábánál található apró falu-
ban épült fel, arról első blikkre nem fel-
tétlenül a kortárs építészet fővonula-
ta jut a kritikus eszébe. súlyos tévedés.   

Hiába a kortárs építészeti regionalizmus, ha 
itthon ez az áramlat még mindig jellemzően 
a nyugati országrészhez, gazdagabb, divatosabb 
területekhez, vagy menő borászatokhoz kötő-
dik. Noha a Sugár Péterék által tervezett tolcsvai 
Oremus Borászat nem esik messze innen, mégis 
a meglepetés erejével hat olyan érzékeny, nagy-
vonalú, bátor koncepcióval találkozni Erdőhor-
vátiban, mint Sorosi Zsolt és felesége, Kalóczki 
Éva épülete esetében. Már maga az épület funk-
ciója is zavarba ejtő. Arról van szó ugyanis, 
hogy a zömében műemléki felújításokkal fog-

lalkozó építészek nem pusztán stúdiót tervez-
tek maguknak, hanem arra törekedtek, hogy új 
házuk kortárs építészeti központként, bemu-
tatótérként, könyvtárként is működjön. Cél-
juk, hogy a ház sugározza azt a kreatív energi-
át és esztétikumot, ami arra sarkallhatja a régió 
építtetőit, tervezőit is, hogy bátran keressenek 
új utakat, megoldásokat a munkájuk során. 

Mindezt a tervezők úgy valósították meg, 
hogy kortárs építészeti elképzeléseik gyöke-
rét fizikailag is a régió építészeti múltjához 
kötötték, mégpedig egy erős gesztussal. Tolda-

lékról beszélünk ugyanis, ami a Kalóczki Éva 
családjának immár 150 éve birtokában lévő 
régi parasztházat bővíti mélyen az udvarbel-
ső irányában. Ezt a kapcsolatot tovább erősí-
ti, hogy a magastetős kontúr a régi ház kontúr-
jának geometriájához illeszkedik. Miközben 
szerves kapcsolatról, illeszkedésről beszélünk, 
mégis látványos a régi és új részek különbö-
zősége. Itt nem pusztán az anyaghasználatra 
gondolhatunk, hanem a két ház tengelyének 
néhány fokos szögben történő szögtörésére is. 

Az alkotók szinte eszköztelenül, ha szabad 
ezt a szót használni, minimalista gesztusrend-
szerrel rajzolták meg az új ház részleteit. Ebben 
segítségükre volt a PREFALZ márkájú szürke 
alumíniumfedés, amivel a tetősíkok és a falak 
egyneművé válhattak, a határoló síkok vonalve-
zetése is visszafogott, feszes, elegáns. A tetőidom 
látványosan túlfut, hogy alatta egy fedett-nyi-
tott terasz jöjjön létre, illetve a bejárati zónában 
megjelenik az üveg-függönyfal, amin keresz-
tül a ház nagy részébe természetes fény érkez-
het - mindezek a megoldások erős vizuális kap-

← Különböző korok bátor közelítése
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csolatot teremtenek a belső és külső tér között. 
Ebből az irányból, a terasz felől nézve az az érzé-
sünk támad, mintha egy „üvegház” kapott vol-
na olyan alumíniumtetőt, ami karakteresen 
túlnyúlik azon. Üveg-megnyitásra példát egy 
másik részen is láthatunk. Közvetlenül a régi 
és új ház találkozásánál fut le a tetőről a földig 
egy üvegsáv, aminek az a funkciója, hogy a galé-
riaszintet, illetve annak lépcsőjét természetes 
bevilágításhoz juttassa. Mivel a régi paraszt-
ház közvetlenül csatlakozik az újonnan kiala-
kított műteremhez és lakáshoz, fontos volt, 
hogy támaszkodhassanak a 400 négyzetmé-
ter felületű homlokzati és tetőrendszer csomó-
ponti megoldásaira. Az elegendő átszellőztetett 
légrés és a szakszerű kivitelezés kreatív csen-
det és privát nyugalmat biztosítanak a házban. 

Egyelőre az a terv, hogy a régi paraszthá-
zat folyamatosan nem használja a házaspár, 
hanem csak a legszükségesebb karbantartá-

→ A 150 éves házrész és a kortárs találkozása

← Ebből az irányból, a terasz felől nézve 
olyan érzésünk támad, mintha egy „üvegház” 
kapott volna olyan alumíniumtetőt

← A tetőidom látványosan túlfut, alatta 
egy fedett-nyitott terasz jött létre
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→ Az üvegsáv funkciója, hogy a 
galériaszintet, illetve annak lépcsőjét 
természetes bevilágításhoz juttassa

← Építészstúdió, kortárs építészeti 
központ, bemutatótér, könyvtár 

← Részlet a belső 
térből;  
fotó:  Sorosi Zsolt

si munkálatokat végzik el rajta, vagyis hagy-
ják, hogy az idő háborítatlanul alakítsa tovább 
ezt a házrészt. Noha tervezői praxisuk legin-
kább történelmi és egyházi épületekre fókuszál, 
bíznak benne, hogy az új építésziroda, építésze-
ti tudásközpont segítségükre lesz abban, hogy 
megrendelőiket nyitottabb, bátrabb elképzelé-
sek felé terelje. Látványos, példaértékű eszközt 
választottak ehhez, amihez csak gratulálni lehet.
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