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NYUGALOM Csal á di há z a Vé r tesbe n A TÁJ ÉS A HELY I TU DÁS TISZTELETE , VA L A MINT HELY I 

A N YAGOK IS MEGJELEN NEK A GY ÜMÖLCSÖSK ERTBEN LÉVŐ 

K IS H Á ZBA N, A MI A K ÁR EGY MEDITÁCIÓS KÖZPONT IS 

LEHETNE . A Z EGYSZERŰ, DE JÁTÉKOS BELSŐ H AGY JA ÉRV É-

N Y ESÜLNI A GONDOSA N K IVÁ LOGATOTT TÁRGYA K AT.
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A szabályozás engedte 
lépték éppen megfelelt 
a család igényeinek

«  Mire feljutunk 
a faluból a házig, a helyi 
kő már ismerős lesz

C
Csak egy egyszerű, viszonylag kis házikó sze-
rényen megbújva egy gyümölcsöskertben. Nya-
ralónak, hétvégi háznak szánta egy háromfős 
család, ilyet viszont talán ha kettőt jegyzett az 
elmúlt 30 évben a tervező, Kendik Géza. Job-
ban megismerve a házat, kiderül, miért tett 
kivételt, és mennyi apróságnak kellett a helyén 
lennie, hogy működjenek az elképzelései.
A család igényeit pontosan ismerte a velük régi 
barátságot ápoló tervező, akinek ugyanakkor 
a hely szelleme – a változatos növényvilág, ben-
ne a Magyarországon ritka szelídgesztenyé-
vel – is fontos volt, mi több, a legfontosabb az 
egész ház telepítésében. A ház elhelyezkedése és 
minden porcikája tiszteletet sugároz: a tagolá-
sa a klasszikus parasztházakét idézi, csak itt az 
érkező közösségi tér és konyha szerepét a terasz 
veszi fel. A hatalmas, fedett, három oldalról 
zárt terasz kulcsfontosságú tér, onnan látszik 
a legtöbb fa, előtte a legdúsabb a növényzet, 
önkéntelenül is ott telepednek le a vendégek, 
emellett összeköti a két épületegységet. Maga 

a növényzet még a telek előző gazdájának örök-
sége, ahogy a korábbi, Vil la Negrának becé-
zett ház fotója is ott lóg a bejárat mellett.
Bár az előírások szerint alkalmazkodni kel-
lett a beépíthetőséghez, szerencsés egybe-
esés, hogy a helyi szabályzat szinkronban volt 
a család elképzeléseivel. Noha 70 négyzetmé-
teresnél nem lehet nagyobb az alapterület, két 
épületet felhúzni lehetséges volt, az építmény-
magasság pedig lehetővé tette a tetőteret. Így 
a fő épületrészben a nappali-konyha mellett 
három háló, két mosdó, és egy háztartási helyi-
ség is elfért, míg a pár lányának szánt kisebbik 
egység akár önálló garzonként is működhet.
A tisztelet jegyében támaszkodtak a helyi anya-
gokra és a helyi tudásra: a szomszédos bányá-
ból származó sóskúti kő (amely szépen öreg-
szik, matt, majd évtizedek múlva szürkés lesz) 
felrakásakor a mesterek pontosan tudták, mit 
bír el az anyag, megmondták, milyen vastagság-
ban és milyen fugával. Kendik ehhez tett hozzá 
f inom részleteket: téglaburkolat mögé rejtett 

NEM A HÁZ, A KERT AZ IGAZÁN FONTOS
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    A csiszolt beton, a fehér fal 
és a jókora üvegfelületek 
kiemelik az egyedi tárgyakat

A belmagasság 
lehetővé tette a tetőtér 
beépítését is

    A jókora, félig 
zárt terasz a ház 
legfontosabb része

› ›
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‹ Egyedi megoldások, 
apró zugok

A kisebbik épületrész 
akár önmagában is 
használható

ereszt, átszel lőztetett falat, ahol a kő mögött 
légréteg van, majd hőszigetelés, végül a tégla-
fal, összesen 60 centis szélességben. Éppen ezért 
a hőszivattyús fűtéssel ellátott ház megfelel akár 
a legkorszerűbb okosotthonnak. Bevállalták 
a régi fa alkalmazását is, a terasz első részén 
vasúti talpfák futnak végig. Ezeket minden 
tavasszal ápolni kell, de a feladatot vállalta
is a tulajdonos, ami szintén elengedhetetlen volt 
ahhoz, hogy betervezhessék. A tetőre hódfar-
kú cserép került, a kisház visszalép a nagyhoz 
képest, és ahol visszalép, az üvegfelület átfor-
dul, így végig lehet nézni hátrafelé a kerten. 

Újabb kontaktus, ami nyomatékosítja, hogy nem 
a ház a lényeg, hanem a kert és a táj tisztelete.
Odabent szándékosan kevés anyagot használtak, 
a padló, a konyhapult csiszolt beton, hófe-
hér falak és hatalmas üvegfelületek vált-
ják egymást, mindez kiválóan kiemeli a tulaj-
donos által kedvelt, a világ számos részéről 
összegyűjtött rusztikus tárgyakat, kiegé-
szítőket. Átutazó vendégként is megérin-
tett bennünket a tulajdonos által legfonto-
sabbnak tartott tökéletes nyugalom a házban, 
ami egyaránt alkalmas helyszíne egy ötven-
fős bulinak, mint a meditatív elvonulásnak.

MINDEN A TISZTELETRŐL SZÓL: A HELYI TUDÁS, 
A HELYI ANYAGOK, ÉS MINDENEKELŐTT A TÁJ 

TISZTELETÉRŐL
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