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SOK A N GONDOLU NK H ASONLÓK AT 

A K Á LI-MEDENCE , A BA L ATON-FELV IDÉK 

ÉPÍTÉSZETÉRŐL , A KULTÚRTÁJ MEGŐR ZENDŐ 

ÉPÍTETT ÉS TER MÉSZETI K INCSEIRŐL . 

K ITŰ NŐ ÉPÍTÉSZEK, K IVÁ LÓ H Á ZA IT 

PUBLIK Á LJA ÉV EK ÓTA A Z ÉPÍTÉSZETI 

SAJTÓ, ÉS MINTH A KÖRVONA L A ZÓDNI IS 

L ÁTSZA NÉK VA L A MIFÉLE KORTÁR S ÉPÍTÉSZETI 

K Á NON, KÖZÖS FOR R ÁSV IDÉKŰ ÉPÍTÉSZETI 

N Y ELV EZET, NOH A A TELEPÜLÉSARCUL ATI 

SZA BÁ LYOK AT MEGA LKOTÓ H ATÓSÁGOK 

EZEKRŐL A TÖR EKV ÉSEKRŐL GYA KR A N 

MINTH A TU DOM ÁST SEM V EN NÉNEK. NEM 

K EV ÉS ÉRTÉK ES, KR ITIK A I R EGIONA LISTA, 

ÉRTŐN FOR M Á LT H Á Z MELLETT A Z ÉPÍTTETŐK, 

FELÚ JÍTÓK, ÁTÉPÍTŐK TÚLN YOMÓ TÖBBSÉGE 

TOVÁ BBR A IS A KÖN N Y EBB ELLENÁ LL ÁS 

FELÉ MOZDUL . ÉPPEN EZÉRT NAGY ÉLMÉN Y 

R Á MUTATNI, HOGY MINDENK I SZÁ M ÁR A 

LÉTEZHET A LTER NATÍVA.   
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A kép középterében, 
a borász háza „mögött” 
Mindszentkálla mai 
temploma, ami 1829-ben, 
klasszicista stílusban épült

Bujnovszkytól kapom az ukázt telefonon, hogy 
Sajtos Gábor építészék új házát már messziről, 
a Köveskált és Mindszentkállát összekötő főút-
ról látni fogom. Látja a fene. Egérszürke égű októ-
ber van. Dél körül jár az idő ugyan, de mintha ma 
tulajdonképpen fel sem jött volna a nap − föld-
színek, barnák, tompa zöldek, avarvörös, sárgás, 
bebukottfényű, pasztell tarkaság. Letérek a főút-
ról a falu felé, a vélt irányba kanyargok a telepü-
lés szakadozott szélén maradva, mire egy földút 
végén feltűnik a keresett ház. Visszafogott mére-
te és a hagyományos magas tetős, kiegyensúlyo-
zott kontúrú formálása okán itt a tájba, településbe 
illeszkedést nem kell túlmagyarázni. Sőt, való-
jában zavarba ejtő, hogy az építtető nem válasz-
tott reprezentatívabb telket ingatlana számára. 
Később tudom meg, hogy egy nagyobb, átgondolt, 
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tudatosan formált vitikultúrális koncepció egyik 
elemét látom csak. A tulajdonos néhány éve kez-
dett szőlőtermesztésbe, borkészítésbe egy hegyol-
dalba is felfutó területen. Új, mindössze három-
éves telepítésről van szó, ami ebben a fázisban 
még szinte láthatatlan. Ez az épület a borász háza, 
de a dűlő magasabb részén már épül a borterasz, 
míg a pincészeti feldolgozó üzem számára a falu-
ban talált alkalmas ingatlant a tulajdonos. Így 
a borász háza nincs túlterhelve funkciókkal. Lakó-
tér, garázs, közösségi térként definiált fedett terasz 
egyetlen tető alatt, illetve egy külön épületrész, ami 
amolyan gépállomásnak szolgál. Letisztult prog-
ram, ami az építészeti részletképzés jutalomjáté-
ka előtt nyithat utat, már ha akad invenciózus, 
szakmailag felkészült építész, aki képes a kortárs 
karakter és a hagyománytisztelet kényes egyensú-
lyát megteremteni, hiszen szent helyen, a beveze-
tőben említettek értelmében, a hazai kortárs regi-
onalizmus szívcsakrájában vagyunk. Néhány éve 

Egy nagyobb, átgondolt, 
tudatosan formált 
mezőgazdasági koncepció 
egyik eleme 

‹  Bazaltfalazatok bevilágító rései 

Ez az épület a borász háza, 
de a dűlő magasabb részén 
már épül a borterasz, 
a pincészeti feldolgozó üzem 
pedig a faluban található

a Szent György-hegyen, a volt Esterházy présház és 
vincellérház átalakításával létrejött pincészet terve-
zésénél a Sagra Architects alkotógárdája már kipró-
bálhatta magát a borászati műfajban, ugyanakkor 
fontos tudni, hogy annál az épületnél részben egy 
rekonstrukcióról volt szó, ráadásul ott az üzemépü-
let is a kompozíció részét képezte. Itt tehát Sajtos 
Gáborék eltérő program mentén, eltérő léptékben, 
karakterben alkothattak, ami a végeredmény felől 
nézve egyáltalán nem haladta meg a képességeiket.
Már az érkezési irányból is feltűnik a beépített tér 
tömörségének, zártságának, illetve a fedett-nyi-
tott terasz áttörtségének a kettőssége, miközben a 
természetes, ásványi palával fedett magas tető sík-
ján megtörő fény is egyedi építészeti megoldás-
ra utal. A szinte ablaktalan zártság, a tömeg össze-
fogottsága, a tető dominanciája, valamint a líraian 
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A nyitott házrésznek 
a megjelenése okán valamiért a land art 
kifejezés jut a kritikus eszébe

Visszafogott méret, 
hagyományos magas tetős, 
kiegyensúlyozott kontúrú 
formálás 

ritmizált kiosztásban perforált bazalttéglákból épí-
tett (vegyes)falazatok, illetve a megnyitott fedél-
szék okán gyorsan összeáll a szemlélőben a kép, 
hogy itt egy „pajta” kortárs építészeti átiratával van 
dolga. Egy hagyományos alkotóelemekből építke-
ző mezőgazdasági épület parafrázisával. Ha épí-
tészként hagyomány és alkotói innováció keskeny 
határán lépdelsz, az egyensúlyra jól vigyázz! A 
hagyomány ne váljon legitimációs kulisszává, álca-
hálóvá, felszínes paravánná, díszletté, ugyanakkor 
a kortárs elemek valódi kockázatot, kísérletezést, 
innovációt hordozzanak magukban, kerülendő a 
tolakodó trendiséget. Ennél a mindszentkállai ház-
nál az egyensúly fönnáll. Elég egy pillantást vetni 
a ház alaprajzára, illetve a tető síkjába beszerkesz-
tett finom szögtörésekre, hogy ráismerjünk arra a 

keresetlenségre, ami olyan sok vidéki mezőgazda-
sági épület toldott, nőtt kissé girbegurba formá-
jának sajátja. Hármas funkcionális osztás parasz-
ti hagyománya, vagyis a lakás-istálló-nyitott-fedett 
tároló ugyancsak jól azonosítható, noha az istállót 
természetesen már garázs váltja fel. Pontos és fesze-
sen szerkesztett kortárs kompozícióban megidézett 
esetlegesség és természetesség a ház fő jellegzetes-
ségei. Ezek a tető tört síkjának ácsolatát tartó pár-
kány törtvonalú kiülésén éppúgy azonosíthatók, 
mint a bazaltfalazatok bevilágító réseinek látványá-
ban felsejlő szellőzők a magtárak, csűrök világában. 
Ám a finom szólamokra hangolt építészeti juta-
lomjáték itt még nem ér véget. Ugyanis a ház 
mezőgazdasági karakterét erősítendő és funkci-
onalitását kiteljesítendő a borász házának van 
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A közösségi térből nyílik 
a fürdőszobával kapcsolt 
háló helyisége

‹ A borász háza nincs 
túlterhelve funkciókkal

APRÓ, UGYANAKKOR PÉLDAÉRTÉKŰ ÉS 
KISUGÁRZÁSÁBAN NAGYVONALÚ ÉPÍTÉSZET

még egy eleme, amiről eddig nem sok szó esett. 
Ez pedig egy gépállomás, traktorbeálló, ahol 
a bazaltéglás, résekkel áttört falazat nyers, anyag-
szerű, durva, mégis lírai megjelenése valójá-
ban kiteljesedik. Ennek a kis nyitott házrésznek 
a megjelenése okán valamiért a land art kifeje-
zés jut a kritikus eszébe, amire ráerősít a vízát-
eresztő kavicsos, vadvirágos, zöldfűszeres és szür-
ke, zúzott kőszórásos járófelület-foglalat, ami a 
házakat körül veszi, és a megérkezés első pillanatá-
tól dramaturgiai keretet ad az épületegyüttesnek.
Visszafogottság, kortárs líraiság és mezőgazdasá-
gi hasznosság ritkán látható egyensúlya jött Mind-
szentkálla határában létre, ami kerül mindent, ami 
a pillanatnak szól, könnyen fogyasztható, eldob-
ható, vagy éppen az épített hagyományt szolgaian, 
korlátoltan imitálja. Apró, ugyanakkor példaértékű 

    A nappali és 
a konyha-étkező 
közös/közösségi tere
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Hármas funkcionális osztás paraszti 
hagyománya, vagyis a lakás-istálló-
nyitott-fedett tároló ugyancsak jól 
azonosítható, noha az istállót 
természetesen már garázs váltja fel
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