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Szerző: TORMA TAMÁS
Építészet: PONTEN ÉPÍTÉSZ MŰTEREM

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

V ill a a Nor m afá n ál 

BETONHULLÁMZÁS 
A JAPÁNKERTBEN

„ A JA PÁ N K ERT – MIK ÉNT ÍRJA A W IK IPEDI A K A PCSOLÓDÓ 

SZÓCIK K E – EGYSZER R E GYÖN YÖR KÖDTET ÉS 

ELGONDOLKODTAT. A K ERTEK ET, MINT ÁTFOGÓ 

KOMPOZÍCIÓT ÉRTÉK ELHETJÜK, A MELY BEN A KÜLÖNBÖZŐ 

SZÖGEK BŐL L ÁTH ATJUK, A HOGY A TER MÉSZETBEN 

K IFEJEZŐDNEK A Z ÉVSZA K, NA PSZA K ÉS IDŐJÁR ÁS 

SAJÁTOSSÁGA I. (…) A NIVA SZÓ, A MIT M A K ERT ÉRTELEMBEN 

H ASZNÁ LNA K, A N NA K IDEJÉN A SINTÓ VA LL ÁS SZELLEMEINEK, 

A K A MIK NA K A Z IM Á DÁSÁ HOZ H ASZNÁ LT HELY ET 

JELENTETTE . A K A MIK A HEGY EK BEN, FÁ K BA N, V IZEK BEN, 

SZIK L Á K BA N ÉLNEK, ÍGY A TER MÉSZET A JA PÁ NOK SZER INT 

KÖZV ETLENÜL TÜKRÖZI A Z ISTENEK SZÉPSÉGÉT. (…) 

A JA PÁ NK ERTEK NEK (A MEN N Y IBEN NEM SZÁR A ZK ERTRŐL 

VA N SZÓ) M A IS ELM AR A DH ATATL A N R ÉSZE A V ÍZ A K ÁR 

PATA K, DE INK Á BB TÓ K ÉPÉBEN.”



40 41

‹  Földszinti alaprajz

Az uralkodó hajlított 
forma, hajlékony héj

A ház főnézete 
a meredek lejtő felé 
forduló hátsó, kerti oldal

HIRTELEN ELŐBUKKAN 
AZ A PAZAR FORMA, AMINEK 
LÁTTÁN SZEMÉRMESEN ELBÚJNAK 
A JÓZAN MÉRICSKÉLÉSEK

A budai hegyvidéken vagyunk egy félreeső és las-
san az erdőbe futó utcában, ahol még semmit 
sem tudunk a japánkertről, és a Normafa közel-
ségét is csak a GPS alapján sejtjük. A táj a szapo-
rodó házak ellenére is megőrizte azt az erdőszé-
li, természetközeli jellegét, a terület erősen lejt, az 
alsó sor házai legfeljebb a felső lábazatáig érnek. 
A felsőben van az a ház is, amiért idáig jöttünk. 
Nehezen mutatja meg magát, a fák között olyan 
magasan áll. A japánkertnek még semmi nyo-
ma, viszont az a sejtés már érlelődik, hogy ext-
rém panorámával kecsegtető helyen járunk. 
Villa, különleges családi ház. Korábban is hang-
súlyoztuk már, hogy villának valami olyas-
mit nevezünk, amit valamiért többnek tar-
tunk egy egyszerű lakóháznál, mert egyedibb, 
nagyobb, nagyobb, különlegesebb. És miköz-
ben laikus kívülállóként legtöbbször azt néz-
zük meg rajta, hogy tetszik, nem tetszik, ha 
mégis, hogyan laknánk-e benne mi szívesen? 

Ezúttal viszont kevés hely jut a hasonló gondo-
latoknak, mert ahogy közeledünk, hirtelen elő-
bukkan az a pazar forma, aminek láttán sze-
mérmesen elbújnak a józan méricskélések. 
A magasban ülő házat egy határozott, hajlított 
forma uralja, egy hajlékony héj keretezi. Kis-
sé olyan, mint egy bálna sziluettje vagy éppen 
puhán íves, fali könyvtartóé… meghökkentő-
en merész, ha ilyen, láthatóan távoli asszoci-
ációkat is képes ébreszteni. És egy újabb csa-
var a meglepő elemek mellérendelésében, hogy 
mindez a hajlékonyság betonból van, fém fedi 
és meglehetősen hűvös, észak-olaszországi zöld 
kőlapokkal borított (ugyanezen a kő aztán 
a keretezésen belül kisebb téglaformákkal és 
finom felületi plasztikával jelenik meg újra.)
Furcsa, különleges ház, mert a valódi arca nem 
a pazar keleti-délkeleti panorámába forduló 
homlokzaté, hanem a meredek lejtő felé fordu-
ló hátsó traktusé. És igen, itt aztán a japánkert 

is kiteljesíti ezt az ellentétes elemekből össze-
álló hatást, amibe a tölgyek egyszerűsége és az 
apró vízesés csobogása éppúgy beleilleszthető, 
mint a házat uraló, rafináltan meghajtott beton-
födém.. Ez a födém egyébként úgy tűnik, mint-
ha egy újabb csavarral a föld alatt is folytatód-
na, de nem: a két alsó, főleg a föld alá kerülő szint 
masszív derékszögekkel ül a sziklás talajban.
Hivatásos szemlélődőként persze azt is mérle-
gelni kellene, mennyi szólhat itt kifelé és meny-
nyi befelé. A kívülálló ebben a mellékutcában 
– és több szinttel az új villa alatt – kétszere-
sen is kívülálló, de ha már nézelődő vendég is 
lehet, meg kell állapítania, hogy a külső tet-
szetős formahéján túl, mennyi intim, medita-
tív vagy egyszerűen csak kényelmi szempon-
tot lehet belefoglalni abba a többszintes kertbe, 
ami szinte összetettebb, mint a ház belső terei.  
A Halmos Sarolta által tervezett háromszintes 
ház három generációnak készült, természetesen 
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Teraszos kialakítású 
(japán) kerti részlet

minden szintnél hangsúlyos kertkapcsolattal. De 
a kertmegoldásokon az is látszik, hogy a telektu-
lajdonoshoz nemcsak közel áll a japán természet-
szemlélet, de 17 év alatt szó szerint ki is böjtölte, 
hogy mit is akar majd látni végül ebben a mere-
dek lejtőből külső-belső otthonná domesztikált 
erdőszalagban. Az épületet egyébként belül is a 
vertikális kert látványa uralja – és persze a tágas, 
átlátható terek középen a szintén látványosan haj-
lékonynak látszó üveg-beton-fém belső lépcsővel.   
De a ház igazi szépsége akkor tárul csak fel, ha 
körbejárhatjuk. Talán szintén a hely sugallata, 
hogy a belső tér a megszokottal ellentétben itt 
alig köszön ki a falon túlra, miközben a sokar-
cú kert jelenléte uralkodó a ház minden oldalán. 
Magánházról lévén szó erre a körbejárás-
ra ugyan keveseknek lesz lehetősége, de a 
képeken is átjön, hogy a tervező és megbízó-
ja milyen változatosan játszottak el a „kint” 
és „bent” helyben adott lehetőségeivel. 
Ez a villa a mértéket és a jól megalapozott gaz-
dagságot egyszerre juttathatja eszünkbe. Maga-
biztosan áll a helyén – a változatosság és az ellen-
tétek személyre szabott párosítása jegyében. Emeleti alaprajz

A szinteket összekötő 
lépcsőtér részlete
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Gränslös kreativitet
Den underhållsfria zinken, med flera generationers hållbarhet, är det perfekta valet för att 

skapa exklusiva och kreativa uttryck i arkitekturen. 

VM Building Solutions är en av världens största producenter och totalleverantör av zink.

Läs mer om VMZINC® och ytbehandlingar på www.vmzinc.se

www.vmzinc.se
VM Building Solutions Scandinavia A/S

Ring till Christian Eriksson på   
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Határtalan kreativitás
A karbantartást nem igénylő titáncink felületi megjelenése és tartóssága miatt is tökéletes választás exkluzív  

és kreatív építészeti feladatokhoz.

A VM Building Solutions világviszonylatban is egyike a legnagyobb titáncink gyártóknak és forgalmazóknak.

Széles színválasztékunkról, minőségi tetőfedő- és homlokzatburkoló anyagainkról olvasson bővebben 

honlapunkon: www.vmzinc.hu!

VM Building Solutions Hungary Kft.
www.vmzinc.hu

tel.: +36 (23) 452 452
mobil: +36 (30) 210 4103

Beépített terület (bruttó): 370 m2 
(+ 120 m2 TER ASZ, UDVAR)
Megvalósítás éve: 2018-2019

Építész tervező: HALMOS SAROLTA
(PONTEN ÉPÍTÉSZ MŰTEREM)
Építész munkatárs: SZEGEDI KATALIN
Belsőépítészet (koncepció): HALMOS SAROLTA 
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