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Csíkra húzom a szemem, amikor befordulunk a szántóföldek közötti mezőgazdasági útra 
a Tisza töltéséről. Miközben messze elnézek a pusztában, szórakozottan Sára Sándorosat, 

Jancsó Miklósosat játszom, széles horizontot, hosszú snitteket befogva a szememmel, Cserna-
Szabó regénycíme, a Sömmi jut az eszembe. Elhagyott vagy lelakott, túlnyomórészt rozoga, 

rendetlen, sokszor vakolatlan falú, roggyant tetejű tanyák tünedeznek fel az úthoz közelebb-
távolabb. Szeged központjától légvonalban legfeljebb tíz kilométerre, a folyó tiszántúli, 

keleti oldalán az alföldi épített táj nem sokat változhatott az elmúlt ötven-hetven évben. Az 
elmállott autentikus paraszti építészet helyébe nem érkezett érték, csak a nagy, lapos sömmi.   

Családi ház a Dél-Alföldön

T úlnyomórészt növendék akácfákból 
álló facsoport takarja jövetelünk célál-
lomását a bekötő út felől. Ezen a kör-

nyéken a szántók, legelők között álló házakat, ház-
csoportokat gyakran akácfaligetek övezik, amik 
az agrártájban, a parcellákban zöld, árnyas szi-
geteknek tűnnek. Egy-egy ilyen tanya, házcso-
port a szomszédjától több száz méterre esik. Ilyen 
ligetben épült fel nemrégiben a most bemutatott 

rendhagyó családi ház, ami radikálisan új minősé-
get, új esztétikumot reprezentál itt a Dél-Alföldön. 
Itt, ahol nincsenek az építészeti regionalizmusnak 
kortárs kulcsdarabjai, ahol sem újhullámos borásza-
tok, sem parasztház-átiratok nem jellemzők. Fontos 
körülmény, hogy az ide (ki)költöző kisgyermekes 
család felnőtt tagjai világlátott, budapesti és szege-
di kötődésű, városi, polgári foglakozást űző embe-
rek, akik egyelőre nem igazán űznek mezőgazdasági 

tevékenységet, ám a jövőben néhány lovat, tehe-
net nevelnének. Erre predesztinálja a szegedi férjet, 
hogy állatgyógyászattal foglakozik, vagyis nem tel-
jesen idegen terület számára az agrárium. Minden-
esetre továbbra sem olyan vidéki hajlék felépítése 
volt a céljuk, ami elszakítja őket attól, hogy heten-
te néhány üzleti napot a pesti lakásukban töltsenek, 
ingázzanak a főváros és az alföld között. Egészsé-
ges, nyugodt, stresszmentes vidéki életre vágynak, 

‹ A házak fa burkolatáért egészen Észtorszá-
gig utazott el a ház tulajdonosa. Szép, 
ahogyan a különféle szögekben érkező nap 
más-más árnyalatban színezi át a homlokza-
tot. A közösségi házrész önálló ugyan, de a fa 
teraszok és a díszmedence nagyszerű külső 
kapcsolatot biztosít. 

Rendhagyó részletmegoldásokban bővelkedik 
a ház. Vegyük észre a lakószárny oldalfolyo-
sójának megnyitásait, illetve a tetősíkba 
süllyesztett, ugyanakkor könnyen tisztítható 
ereszcsatornát.

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF | Fotó: BU JNOVSZK Y TA M ÁS | Építészet: VAR SÁ N Y I A NDR ÁS, POZSÁR PÉTER
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ahol a gyerekeik élményekben gazdag, de kiegyen-
súlyozott zöld környezetben cseperedhetnek fel. 
Sokszor kiderült már, hogy erre a nagyvárosi agglo-
merációs, kertvárosi lakókörnyezet nem feltétlenül 
alkalmas. Bizonyos tekintetben telepesek ők, akik 
egészséges egyensúlyt keresnek a modern világ rit-
musa és vidéki élet szépsége között. Új, idehaza rit-
ka tudatossággal kialakított életstílus ez, aminek 
a családi házuk megfelelő helyszínt képes biztosíta-
ni. Környezetére nyitott, oldott, lazán szerkesztett 
kompozíció ez, amelyben a természet és a ház bel-
világa között szinte csak hártya vékonyságú hatá-
rok jelölődtek ki. Számunkra furcsa látni, hogy az 
“akácszigeten” álló ház telke nincs körbekerítve 

kerítéssel, inkább csak a környező szántások szé-
lei, traktorjárta utacskák, sűrűbb bokrosok jelzik 
annak határát. “Noha száz méterekre élünk egymás-
tól, de itt a szomszédok odafigyelnek egymás biz-
tonságára – mondják. Amit körbe kell keríteni, az 
a lovak, szamarak, tehenek miatt van inkább.” Az 
idei telet már ebben az új házban töltötte a család és 
úgy tűnik, tizenöt hónapos kisfiuk, “városi” spániel-
jük, két macskájuk számára is idilli a környezet.

Ezen a tájékon rendhagyó módon a megrende-
lők modern faházat szerettek volna építeni, ami-
nek előképei a balti, skandináv, lengyel kortárs 
építészet legfrissebb törekvései között találha-
tók meg. Az archetípus, “ház formájú házak” tiszta 

minimalizmusa, Illetve a pavilonszerű telepítés 
okán ezt a faházas megjelenést mégsem érezzük 
itt tájidegennek vagy erőltetettnek. Mivel a tetők 
és homlokzatok faburkolata ugyanaz, ezért a négy 
nagyobb egység kapcsolataiból összeálló kompozí-
ció elemei olyan absztrakt házformákat mutatnak 
be, amelyek időtlenek, így nem feltétlenül kötődnek 
az építés helyéhez sem. “Ez a mi házunk! Emberek 
háza! Mindenki tudatában és tudatalattijában élő 
ház.” Végeredményben olyan emberi lépték és barát-
ságos formák között járunk, ami a család személyes, 
bensőséges elvárásaihoz állhat legközelebb. 

Varsányi András, Pozsár Péter és Vas Norbert 
építészek koncepciójának legnagyobb értéke, hogy 

Finom részletek a nappali-étkezőben. Háttérben 
a léckupolával fedett központi tér felőli bejárat. 

Az archetipus házforma megjelenik a nappali belső terének 
beépített szekrényében is. A tolóajtó síkjában készült kép 
a külső és belső tér kapcsolatáról szól.

   Alkonyati kép a növendék akácos felől. A fehér, 
lapostetős házrészben van a könyvtárszoba.   Hálószoba
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megértették és remekül dolgozták fel a földszin-
tességben rejlő lehetőséget. Az egymásra merőle-
ges hosszanti tengelyekbe szervezett garázs-pince-
vendégház, illetve nappali-konyha-étkező, valamint 
lakószobák-dolgozószoba, végül közösségi ház önál-
ló funkcionális egységek ugyan, de kapcsolataik 
a család életén alapuló mélyebb analízisen nyugsza-
nak. Ráadásul a különféle épületszárnyakból kitűnő 
vizuális kapcsolatok jöttek létre a hatalmas, olykor 
elhúzható, nyitható üvegfalakon át. Belső kapcso-
latokat teremt a ház szíveként is felfogható nagyvo-
nalúan, gyönyörű, favázas kupolával fedett terasz is, 
aminek polikarbonát fedése megakadályozza a csa-
padék bejutását, viszont a kis belső erdő, akácliget 
árnyékából mindig friss levegő jut ide. Ennél nyitot-
tabb teraszmezők, sőt egy apró, vizes díszmedence 
is hívogat arra, hogy a házrészek intim közelségében 
ugyan, de a szabadban töltsék az itt lakók, itt vendé-
geskedők az idejüket. 

Fontos látni, hogy mindezek mellett egy valóban 
modern, geotermikus-földszondás gépészeti rend-
szerű, ytong és 20 cm vastag szigetelésű, korszerű 
házról van szó olyan fantasztikus részletmegoldá-
sokkal, mint amilyen az eresz “elbújtatása” a tetősík 

és fal találkozási pontjánál, vagy a lakószobákat 
összekötő folyosó felül-oldalt világító tetőablakai.

Már esett szó talán arról, hogy a természettel, táj-
jal kapcsolatot kereső ember előtt álló legfonto-
sabb feladat egy egyensúly megteremtése a polgári, 
városi, szociális tapasztalatai és a kivonulás igé-
nye között. Számomra a lakórész oldalfolyosójának 
végén található dolgozó-, könyvtárszoba testesíti 
meg leginkább ezt az egyensúlyra törekvő koncep-
ciót. Nem tudok elképzelni olyan urbánus szemé-
lyiséget, aki a csalitos pusztára hatalmas, eltolha-
tó üvegajtóval nyíló könyvtárszobában, az íróasztal 
mögött ülve ne érezné magát otthon. Ennek a ház-
résznek kiemelt szerepét az is hangsúlyozza, hogy 
lapos tetejével, vakolt homlokzatával, fehér színé-
vel, egy modern városi villa idéződik fel a szemlélő 
számára. Direkt és erős utalás ez arra, hogy a vidéki 
és a városi élet nem szemben áll egymással, hanem 
egymás szerves folytatásaiként is elképzelhető. Úgy 
vélem, megrendelő és építész együtt olyan házat ter-
vezett meg, ami az egész Alföldi régió kulcsprojekt-
je lehet. Egyetlen háztól ez talán túlzott elvárás, de 
jó volna, ha mégis megtörténne a csoda.
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   Üvegfalú nyaktag köti össze a könyvtárszobát és 
a lakószárny felül-oldalt bevilágított oldalfolyosóját.

   A lapostetős, vakolt könyvtár-dolgozó hatalmas, 
eltolható üvegajtóval néz az akácliget felé. 

   Balról jobbra: közösségi ház, léckupolás központi 
tér csücske, nappali-étkező-konyha nagy üveg 
ajtóval, végül a hálószobákat soroló lakószárny 
látható az alkonyati képen. 

   Érkezési az alápincézett garázs-ven-
dégház felőli irányból
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