Hétvégi ház a nagymarosi Duna-parton
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A Nagymarosi Tanács parcellázta a visegrádi
várral szemben fekvő Duna-partot. Ennek so
rán az országút és a Duna-part között egy sor,
egyenként 100 □ öles telek alakult ki. Ezek
egyikére terveztem és építettem hétvégi há
zamat.
A ház lábakra állítása és 30—60 m2 alapte
rülete előírás volt. A 100 □ ölnyi terület ilyen
nagy épülethez aránytalanul kicsi. A területet
csak úgy lehet megőrizni, ha az épületet szinte
lebegtetjük s erre a célra legalkalmasabb az
egylábas megoldás, mely nemcsak öncélú sta
tikai megoldás, hanem a láb minden oldala, a
zöld növényzettel összefüggő, barátságos fe
dett terasszá alakul.
Az épület szerkezetét a bemutatott metszet
szemlélteti, az alapozás 1 m mély vasbeton
talpalap töm ör homoktalajon. A láb 0,3 x 2,5
m-es pengepillér, amelyben rejtve helyezhe
tők el az épületgépészeti vezetékek. A láb
vasbeton gombafödémben folytatódik, mely
a peremnél csak 8 cm vastag, a láb felé pedig
e mérete növekszik.
A falszerkezet fából készült. A vasbeton láb
fölé 2 db faragott fából készült oszlop került,
melyek fent kikönyökölt taréjszelement ta r
tanak. A gömbfa oszlopokkal sarokmereven
összeszegezett palló szarufák alaprajzilag suga
rasan elrendezve kapcsolódtak ehhez a taréj
szelemenhez, s ezáltal a ház merevségét biz

tosították. A terhek javarésze így a két faosz
lopra s ezen keresztül közvetlenül az alátá
masztó szerkezetekre ju to tt. A merevítésbe
belejátszik a belső felület teljes deszkaborítása.
Mivel a szaruzat oszlopait a szokottnál jóval
intenzívebben kapcsoltuk a vasbeton gombale
mez szegélyéhez, így a deszkázat ezt a vékony
peremet is kitűnően bemerevíti, s a lokális
terheléseket elosztja.
A vasbeton gerendára applikált lépcső ex
centrikus helyen kapcsolódik a vasbeton gom
balemezhez, hogy ezáltal lengésekkel szemben
merevítse.
Az előzőkben felsorakoztatott szerkezeti
elvek — mint minden korszerű épületnél —
determinálták az építészeti kialakítást.
Az épület belseje a nappaliból áttekinthető
egyetlen nagy tér, a közepén álló, vonókéssel
lemunkált tartószerkezettel és a szaruzat
belső oldalát borító 3/4"-os hornyolt borovi
deszkázattal, melynek a Vilupál lakkozás igen
szép, selymes, tüzes, vöröses fényt adott.
A Duna-part felé néző nagy üvegfelület a
Duna-parti teraszt is a belső térhez kapcsolja.
Ebbe a térbe illeszkedik bele a két darab két
ágyas hálófülke, valamint a konyha- és fürdőegység csoportja, melyeknek zsalus ablakai
a hátsó, étkező teraszra nyílnak. A felettük
keletkező emeleti térhez kötélhágcsón ju t

hatunk fel. A lakóhelyiségeket durva szőnyegpadló borítja.
Az épület domináló motívuma a négy sarkon
legömbölyített, műemlékpalával burkolt tető.
A te tő t ablakok nem bontják meg, csak az első
és hátsó terasz trapézszerű bevágásai motivál
ják.
Külön említést érdemel a Duna-parti terasz
korlátja, melyet Zalaváry Lajos ötlete nyomán
50 cm magas és 60 cm széles, előreugró natúr
vasbeton „asztal” formájában alakítottunk ki,
s ez a gyakorlatban pompásan bevált. A tera
szok öbölszerű félzártsága nemcsak szél- és
esővédelmet nyújt, hanem a túl közeli szom
széd épületek miatt is kellemes, sőt szükségszerű.
A tetőfelület rétegei: hornyolt fenyődeszka,
PVC fólia, 2 x 5 cm kötésben elhelyezett nád
palló a szarufák között, légréteg és palafedés.
Hőtechnikailag az épület igen jól vizsgázott.
Az épület alatt fedett terasz alakult ki,
melynek egy részét tűzifából fűrészelt lapos
fakorongokkal burkoltunk, homokba fek
tetve. A vasbeton födémszerkezet lehetővé
tette függőszékek alkalmazását.
Az épület utcai kerítése a ház elvét imitálja:
bordázott natúrbeton lábazat felett gyári
hulladékból beszerzett félkör keresztmetszetű
fák kovácsolt cigányszegekkel felerősítve.
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