
32 33

GY ÜMÖLCSPR ÉS 
ÉS OLVASÓLÁMPA

Ga zd a ság i  és  l akóé pül et 
há rom tető al at t

EGY IK OLDA LON BU DAJENŐ, M ÁSIK OLDA LON 

M ÁR TELK I, MUTAT V ENDÉGL ÁTÓNK A H Á Z-

HOZ V EZETŐ, MÉG ASZFA LTOZOTT BEKÖTŐ-

ÚT EGY-EGY OLDA L ÁR A, A ZTÁ N R Á K A N YA-

RODU NK A H Á ZHOZ , A BIRTOK HOZ V EZETŐ 

ÚTR A, A MI M ÁR BU DAJENŐ. K ÉT TELEPÜLÉS

H ATÁR Á N V ISZ A Z UTU NK, HOGY A ZTÁ N ÉPÍ-

TÉSZETI MŰFAJOK KÖZÖTTI H ATÁR R A

ÉR K EZZÜ NK, DE M ÁR A Z IDEA, A MI EZT 

A H Á ZAT ÉS A HOZZÁ K A PCSOLÓDÓ GA ZDA-

SÁGOT MEGA L A POZTA A Z IS M AGA A BÁTOR , 

INSPIR Á LÓ H ATÁR ÁTLÉPÉS.

Építészet: ZSIROS-KU NDR ÍK LÍV I A
Szöveg: MOLNÁR SZILV I A
Fotó: DA N Y I BA L Á ZS
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Archetipikus házforma, az oldalhom-
lokzatokra szálcementes hullámpala 
került, mivel kezeletlen, idővel 
szépen változik, beérik majd

Úszótó és egy gyermelyi tájépítész-
kertészcsapat kialakította virágos-
kert. Zsiros-Kundrík Lívia tervezte 
a kert több pontján látható, 
rozsdamarta lemezekből készült 
magaságyásokat  

2011-ben a szakma egyként üdvözölt egy Láz-
ár Antal tervezte, lakó és gazdasági funkci-
ót magába foglaló budajenői passzívházat 
(OCTOGON 2011/9-8.). Meredek tetők nőt-
tek ki a földből – megrendelői igényt követve 
–, színei, anyagai, együttélése a tájjal remekül 
sikerült kísérlet volt annak bizonyítására, hogy 
egy passzívház is képes a tulajdonosi látásmó-
dot, életf ilozófiát és az építészi szellemet kisu-
gározni. Van élet a praktikus, hasznos, de unal-
mas passzív dobozokon túl is. Akkor sok szó 
esett a technéről: hosszú tervezési időről, spe-
ciális gépészetről, high-tech részletekről, s per-
sze szó került kicsit arról is, hogy egyébként 
a biokert terményeit dolgozzák fel a gazdasági 

SZAKMAI KIHÍVÁS MELLETT 
ÉRZELMEKKEL TELI KALAND 
A CSALÁDBAN TERVEZNI

épületszárnyban. Egyszerű az ok, amiért fel-
emlegetjük most ezt a házat: az itt bemutatan-
dó szomszédjában áll, a tulajdonos-megrende-
lő is azonos, és ismét egy korszerű – mivel nem 
minősített, talán fogalmazhatunk úgy, hogy –, 
a passzív szemlélethez közelítő lakó- és gazda-
sági épületben járunk. Ami ott kibontakozóban 
volt: egy remek, biogazdaságra épülő helyi vál-
lalkozás, az ebben az épületben bomlott ki iga-
zán, megfejelve újabb funkcióval és egy egé-
szen más megközelítéssel tervezett küllemmel. 
Itt is fontos a techné, de minket mégis e törté-
net emberi oldala varázsolt el, ami aztán képes 
volt építészetté, kertté, enteriőrökké válni. 
Adott a Patikakert nevű, sok-sok munkával 

járó vállalkozás. Egy felvidéki, bodrogkö-
zi elméleti matematikus, dr. Tkacsik Már-
ta a rendszerváltás(ok), előtti időkben keve-
sek egyikeként kezd el hálózatok építésével 
foglalkozni, majd családostul átköltözik 
Magyarországra. Amikor úgy dönt, visszavo-
nul az aktív és sikeres kutatói munkából és 
üzleti világból, személyes okokból úgy hatá-
roz, hogy növényekkel, a korszerű táplálko-
zás, az egészségmegőrzés természetes lehető-
ségeinek feltárásával kezd foglalatoskodni. 
Ahogyan egykor a matematikába és a számí-
tógépes hálózatok rejtelmeibe, éppoly alapos-
sággal, kitartással veti bele magát az ún. feke-
te bogyós gyümölcsök élettani hatásainak 
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KISHÁZFORMA SZERKEZETI VÁZ, ALAKULÓ, SZÉGYENLŐS 

KAMASZ A KÉT MEGLETT FELNŐTT KÖZÖTT

»  Szintén Zsiros-Kundrík Lívia tervezte 
a horganyzott lemezből készített 
árnyékolók geometrikus mintáit. 
A könnyűszerkezetes házhoz kapcsolt 
tolószerkezetének kivitelezését nagyon 
precíz tervezői munka előzte meg 

megismerésébe. Innen szinte már csak egy 
lépés a biotermesztés, és még egy a töb-
bek között a fekete berkenyéből, fanyarká-
ból, fekete málnából, kaukázusi mézbogyó-
ból, húsos somból és ékszermeggyből készült, 
bevizsgált és elfogadott étrendkiegészítők elő-
állítása. Ami a madártávlati fotókon látha-
tó, az nem holmi hobbikert, hanem egy hek-
táron viruló bogyósgyümölcskertészet. 
A házpár és a gyümölcsös között facsoport, 
tájképi kertekből ismerős virággruppok, 

kisebb úszótó, majd az épületpár: a gazda-
sági épület és a lakóház, utóbbit rövid táv-
ra adják ki bérbe. (Lakott itt már külföl-
di építészcsoport is, tagjai kíváncsiak voltak, 
hogy milyen komfortot kínál használóinak 
egy passzív szemlélettel létrehozott épület.)
A kisvállalkozás módszerei és termékei által 
közvetített progresszív gondolat hatott az épí-
tészetire is. A házpár/farmépületpár veze-
tő tervezője nem más, mint a megrendelő 
lánya, Zsiros-Kundrík Lívia. Szakmai kihívás 

Hosszú tervezés eredménye 
a pergola szerkezete. A cél az volt, 
hogy minimális számú átlós merevíté-
sekkel, andráskeresztekkel megépített, 
tiszta, ugyanakkor stabil szerkezet 
álljon a két épület között

mellett érzelmekkel teli kaland a család-
ban tervezni, lehet kudarcos, hangos szavak-
kal teli, de megnyithat olyan kreatív, örömteli, 
akár későbbi rokoni együttműködést indu-
káló csatornákat, amik a hétköznapi csalá-
di ügymenetben láthatatlanok. Utóbbi öröm-
munka gyümölcse ez a házpár. Sopronban 
végzett építészként Lívia, majd pályakezdő-
ként pár évig a Nirmana építészirodában ter-
vezett, 2015 óta önállóan dolgozik. Lénye-
gét tekintve már az első tervei azt a formát és 
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A lakóház földszintjén, a nappalival 
közös térben kialakított étkező 
függesztékei egyedi gyártásúak, a falon 
látható képeket a tulajdonos készítette, 
és a konyhába vezető tolóajtó felületén 
látható mintasor, a felület kivitelezése is 
az ő munkáját dicséri

A tolóajtó mögötti konyha, ide is került 
néhány az étkező függesztékeiből, 
a felújított bárszékek esetleg valami-
kor a ’90-es években születhettek egy 
névtelen, kreatív, talán fémmunkás 
kezeitől. A magasított asztal maradék 
csövekből és rétegelt lemezből készült

tartalmat tükrözték, ami megvalósult. Építész lány és 
a megrendelő (majd a kivitelezés során projektveze-
tő) édesanya sok-sok közös gondolkozása, ötletelése, 
anyagok, termékek kiválasztása érlelte ezt az épüle-
tet. Továbbá a következetes kitartásuk amellett, hogy 
ez a ház az és olyan legyen, amilyennek ők szeretnék. 
Építész olvasók akárcsak a ház képe alapján talán már 
sorolják fejben a hivatalosságok településképi kifogá-
sait: hol a vöröscserép-fedés, merre a szemöldök, mi ez 
a félig rejtett ereszcsatorna? Igen, lezajlott ez az esztéti-
kai vita is, valamint annak a keresztülvitele, hogy ezen 
a településterületen ez az összetett funkció megjelen-
hessen. Mert vagy laksz vagy gazdálkodsz, gyümölcs-
prés és olvasólámpa együtt problémákat szül számos 
tájon e kis hazában. Pedig van-e ősibb vidéki létfor-
ma a farmnál, római vil lánál, kisgazdaságnál, melyek-
nél nem válik el az otthon, a lakás a gazdaságtól? A ter-
vező számára nem volt előkép gazdasági épületre (pedig 
úgy tudom, egykor, még a háború utáni téeszidőkben is 
léteztek típustervek erre), tojástáncot járt, hogy a szabá-
lyoknak megfelelően különválassza a két funkciót úgy, 

hogy a saját alkotói igényeinek szintén megfelelve a vég-
eredmény mégis harmonikus, megbonthatatlan legyen.
Vakolt oromfalakkal tekintenek ezek az archetipikus 
épületegységek a földút és a kert felé, sziluettjeikkel 
üdvözlik a vidéket, megvan a tetők 40-45 fokos dőlés-
szöge, a megengedett épületmagasság, pincetér csak
 a lakóegység alatt, mert a gazdasági nem kaphatott… De 
a szigorú mérnöki gondolat mellett, amitől megismétel-
hetetlen lesz ez a komplexitás: az anyagválasztás, a hom-
lokzatok megformálása és a két egységet egybefűző per-
gola bekapcsolása. Puritán az anyaghasználat, a vakolt 
homlokoldalak szálcementes hullámpala burkolatokkal 
váltakoznak az oldalakon, és ennek az anyagnak a hasz-
nálatával a tető és a falak vizuális egysége is megvalósul. 
A tervező által rajzolt mintákkal lyuggatott horganyzott 
lemezből készültek az árnyékolók, horganyzott zárt-
szelvényből a pergolaszerkezet: kisházforma szerkeze-
ti váz, alakuló, szégyenlős kamasz a két meglett felnőtt 
között. Ezen megoldásokkal ebbe a házpárba beleíró-
dik a hely építészetének története, az őszinte matéri-
ákkal, világos szerkezetekkel jel lemezhető gazdasági 
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épületek sajátosságai, a beépített technológiák 
(rekuperátor, napelemek, hőszivattyú stb.) által 
a 21. század mérnöki követelményei, és mégsem 
marad el a spiritus, ami az egyediségét adja.    
Mindaz, ami az itteni gazdálkodás, a megter-
melt gyümölcsökből, gyógynövényekből készí-
tett termékek sajátja – minőség, természetes-
ség, reformgondolat és hagyomány –, áthatja 
az építészetet, a lakóterek kialakítását. A bel-
ső terek esetében az volt a tulajdonosi alap-
gondolat, hogy amennyiben valamelyik gyerek 
a családjával költözne be, akkor a terek szer-
vezése, a beépített, egyedi alapbútorok, főbb 
bútorrendszerek (pld. a konyha) megfelelő ala-
pot biztosítsanak akkor is, ha a mostaniak 
helyett más berendezést szeretnének a rokonok, 

viszont a jelen rövid távú kiadásban is egy ott-
honi térrendszerben érezhetik magukat a bér-
lők, vendégek, nem pedig egy személytelen, 
tucatapartmanban. Egyébként a tisztán lakó-
épület mellett ál ló üzemi épület tetőtere szin-
tén lakóteret rejt. A beépített bútorrendszere-
ken túl számos régi mobília, egyedi használati 
tárgy is látható a terekben, sok bútordarab, 
kiegészítő indusztriális jel legű. Vannak, példá-
ul „találttárgyas” hangulatúak, mint a bicik-
lialkatrészekből készített olvasólámpák, a 
vintage vonalat erősíti az étkezőbe ál lított, 
zöldre festett régi kredenc, néhány favázas 
szék az étkezőasztal körül vagy éppen az eme-
leti közlekedő terébe komponált favázas fote-
lek, karosszékek. Szépek, egyediek Deák Bence 

Az egyik emeleti fürdő 
részlete. A konyhában már 
látott, repetitív mintájú 
falicsempe, a szürke greslap-
padozat ebben a helyiségben 
is. Szempont volt a tervezés 
során, hogy a berendezési 
tárgyak, kiegészítők ne drága, 
luxustermékek legyenek

Az egyik emeleti hálószoba. Az ágy mögötti 
tároló egyedi gyártású, a lamellás függőlám-
pa egy kis helyi manufaktúrában készült (más 
helyiségbe is került be tőlük világítótest), van 
itt találttárgyas lámpaszobor is, mellette 
felújított vintage fotelek

A HÁZPÁRBA BELEÍRÓDIK 
A HELY ÉPÍTÉSZETÉNEK 

TÖRTÉNETE, AZ ŐSZINTE 
MATÉRIÁKKAL, VILÁGOS 

SZERKEZETEKKEL 
JELLEMEZHETŐ 

GAZDASÁGI ÉPÜLETEK 
SAJÁTOSSÁGAI

lakatosmester munkái, aki mintegy kintről 
befelé haladva hagyta ott kézjegyét a pergola 
szerkezetén, az árnyékolók, a magaságyások 
létrehozásakor, bent ismét horganyzott zárt-
szelvényből és hálóból kreált orsótér struk-
túráján, és az étkezőrészen és a konyhában 
látható spirális függesztékeket is ő készítet-
te – mindezeket Lívia tervei alapján. A fala-
kon sok helyütt Márta festményei és fotói, 
és ha majd alaposan nézik végig a fotó-
kat, akkor látni fogják, hogy egyes helyisé-
gek közé tolóajtókat helyeztek, ezek türkizes 
árnyalatokban pompázó, geometrikus min-
táit maga tervezte és vitte fel a felületekre, 
mert a bogyósgyümölcskertészet, a vállalko-
zásszervezés mellett festeni is jut néha ideje.  
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Terület: 300 m2

Tervezés éve: 2015

Átadás éve: 2017 (GAZDASÁGI ÉPÜLET) 

2018 (LAKÓÉPÜLET)

Vezető tervező: ZSIROS-KUNDRÍK LÍVIA

Belsőépítészet: ZSIROS-KUNDRÍK LÍVIA, 

DR. TKACSIK MÁRTA

21. századi farm - hátterében 
a 2011-ben átadott, Lázár Antal 
tervezte passzívház tetői 
kukucskálnak ki a tájból

«  Házpár a két részt 
összekapcsoló jellegzetes 
pergolaszerkezettel az 
utcai oldalról




