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G o dD u n a - psazr t6i l dlni g, e t e r dk6ckj z e l 6 bheenl y e z k eedliakza t e l e km
, e l y eanS z a bL6e v e n t e
terveiszerint
emelt
csalddi
hdzitll.Az6pLilet
id6tk6rldtogat6jiit6l:
valami
megmagyar6zhatatlan
gondolkoddsra,
m6don
a lAtottak
szellemi
feldolgoziisdra
kdsztet.
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- hirva a kis,Ualakludvart
Ahizhoz
kapcolidri
teravos
pergolin
futdndvdnyek
alkotnak
majddl6fiiggiinyt
Bar a folyot tt magas to t6s rekesztiel,az 6l6nkenzo de 16,d0s
nov6nyzet
6s a vizi latamegs jelzi
a kozeseget.D6lfele nagytisztds
terLrlel6nk,a tevolbanv6gtelen
fasorok.A hdzcsaklassanfed fel
teljesval6jdt:els6reszlntea v6g,
letekig visszafogottformalesi,
szikar6pLiletnek
mutatjamagat.
E kulonosldtvanyta hom okza
tok el6 6pultfastruktirakder6kszogei,6 es fLlgg6leges
vonaai
is fokozz\k.A falak,szerkezeti
kapcsolatok,szinek, felLlletek

t-

nem nyLljtjak
onmagukazonnali
magyarazatat.A funkcionals
megoldasok6s az esztdtkai rendszer vrszonyategy rejtettgondo
at indokolja,
rtely azonbannem
vaamif6e bonyou t, intellektud
is
koncepcot jelent.nkdbbrlgyvd
ik lassanegy6rtemiv6 szdmunkra, hogy a falak kozottldrva-kel
ve szinteeszrev6tlenLil
esunkat
a beavatasfo yamatAn.
A haz e rejtettvi dga tal6n leg
inkAbba szigorranfunkcionals
formdk6s a ldtszoag oncelLlt
r6sz,

letek kett6ss6g6ben
keresheto.
Az L a akl epulethomlokzatait
kizArolaga bels6 t6rrendszer,
i letve a tejolds d tal meghataro
zotthelyenbontjakmegablakok.
A tervezoa kulsdrnegjeen6slor
ma egysegessdge,
sz mmetriaja
6rdek6ben semmilyenengedm6n\,tsem tett a funkcl6 rovdsd
ra m6gaz ablakokm6retevagy
lormatumatekintet6befsem.Ez
eg\,4ajtaszerves asz mmetrlAt
eredmenyez,
batranvdllalva
a hazaialtalanos
csalddihaz
izl6sszA,
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Az€gyszerfi,
sftban
tartotthomlokzarokat
falrerkezet€k
dldnkitik,
a zarttbmegeket
€rkdlyek,
fdlignyitott,
fdligzit rtmeneti
terek
bontjik
meg

felLlleteket,
az egyrnastole t6r6
lept6kil r6szletekt6rsitesdt.
Az 6pLletetal kozrezart
teretU
alakiveformald,kett6sfa pi 6rsor
azonbanmar nern tlsztenfunk
cionais. Bar intirn,v6dettbels6
' dvr.t

taram+

-

c

.

^it^.

LAr

6

ked6 b ciklsek kivancsip lant6
sa 6s a t(zo nap e len is v-6d-,
val6jeban
inkdbba hdzkompozi
c ojanakegy'fajta
zdr6eeme.A k s
gerenddk
erke\,4hordozd,
nyirldnk
sora levagotthegy[ 6ket formaz.
A hdz6 tdvoodvaugyans atama
szokfesZavolsaga
egyrecsokken
a pil6rek egyre gyorsabban
,,szaadnak" a v6gpontfel6. Ez
a konnyed,
de 6lesena t6rbeha
sito,,kolonnad"
a tobb, egyszerii
rnegoddssaszemben
dinamikus,
feszult, szinte 69reto16lAtvan\,,t
nyarjt.
A favazrafektetetttet6 megto16vonalasemf6kezia lenduetet
- s6t inkabbhangs!lyozza,
hogy
eza r6szet els6sorban
onmage6rt
van.Ugyis lehetfogalmazn
, hogy
egytisztaformaigesztus,
absztrakt
formajat6ki
batran,ontudatosan
felv6ialt 6pit6szetkis6rlet.
Ehhezhasonlo
a hosszabb
horn
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Apergoliba
ilhszked6
erkdly
kiiliinhges
nyrjt:as6les
tdrdlmdnyt
tijatdgrettird
fapilldr€k
soratijrimeg,
mely
avaldsignal
h0sszabbnak
tfnikazekal,
hogy
azegye!
pilldrek
festivjaavdgpont
feldegyre
keskenyebb.
Ezaz,,ilpe[p€ktiva"
atiij
litvenlenak
egyfajta
rtrajzoltua

lokzatavalsz
nt6na Dunafel6
n6zo
szarnye ott hltz6d6 pil ersor.Az
emeletierk6l\,,1
v6d6,sz6leseldte
tot alatamasz6gerenddkezLlttta
sorolnakr
ho ossze,,rendetlenLll"
s[ir(sodnek,
ho megritkulnak
Az
aszrametrkus e rendez6sukbe
relo rrozgalmassdgot
a gerenddk
koze befutojdrdaferde vonaa is
erositi.|\lindemel
ett nem csak
ezek a ratetszerrlfaszerkezetek
je entika hdzfunkcionalis
kovef
kezetesseg6nek
ellenpontlalt.
Az
epuiettomege maga is hordoz
aszimmetrakat.A d6lrenez6szAl
nyatmeredekenlejt6tet6 zarjale,
melynek
vonadta rovidebb
szdrny
lefed6senem kovetl- megtorve
ezzea sod16endLlletet.
Ezutdbb
szdrnyrovidebbhomlokzata
sem
derekszogben
csatakozika hossz
o dalakfalaihoz ez azonbann
kebb a belsotdrbenfe tiin6.
A bels6 helyisegekrendszere
n6hany r6szlett6l eltekintve
sokkal higgadtabb: tt csak
a hasznalhatdsag,
a praktikum
e vei ervenyesu
nek. A kisebb
alapter!letiisz6rnyteljesenel-egybe
kulonUa nagyobbikt6l
nyitotttereivel,galeridjAval
nydri
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kiilzdnhetd€n
egysdges,
[gynevezett
megalormiba
tiimiirddik
Azudvaros
kialakitis
elhndre
a/ dpiil€t
tdm€ge
a tetdidomnak

A csal6d
vend-69hazkdnt
szolgal.
lakr6sz6bena foldszintetelsosorbana nappai6s a velekozos
konyha,it6rben elhelyezked6
letvea zartabb6szakihomlokzat
mog6te epitettl6pcs6foglallael.
terulete,
Az emeet a hdl6szobek
tt a l6pcsottart6,vaskosfa nem
g. Ez a meg
fut fe a mennyezet

teszi ered,hogyrnagyardzatra
nemszo
oldAsegyfel6lleveg6sebb6
a teret,mesr6sztrnintmeglepo ru . Estalen6ppenez6rto yasmre
formaigeszus,a klis6 kialakit6s mutatra, ami nagyonis szelem
fe dolgozAst
ig6nyel...
bdldruJ
<>zu,r>Egu,v
urd.
S hogym a rejtettgondolat?Ta
Levente,
Hetedik
llfterem
Kft.
5zab6
dn az,hogyaz6pit6s,mintkulon Epitdsz€t:
H€gedii!
Pdter
bozdformakl6trehozdsdnak
ele- Itatika:
Attila
mi tev6kenys6geannyiram6lyen f piihtgdpdszet:
Gyi'rky
Sipil6zsd
magab6 az embei term6szetb6 Ipiihtvillamossiig:

