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„Azt ismered, hogy egy pAsi kiesik Az ötvenedik emeletrõl? miközben zuhAn, Azt mondogAtjA, hogy nyugtAssA mAgát: 

eddig minden rendben, eddig minden rendben, eddig minden rendben... nem A zuhAnás számít, hAnem A leérkezés.” – 

idézet mAthieu kAssovitz, A gyûlölet (lA hAine) címû, 1995-ben készült filmjébõl.
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Esküszöm, nincs semmiféle tudatos szerkesz- 
tõi megfontolás, kódolt véleményalkotás  
abban, hogy az elmúlt lapszámok szinte  
mindegyikében megjelent olyan magyar 
épület, ami lejtõn állt, vagy éppen szaka-
dék szélén egyensúlyoz. Nem politizálunk, 
egyszerûen csak így jött ki a lépés. 

Budai viszonylatban is rendkívül meredek 
kaptató vezet fel ehhez a Turányi Bence épí-
tész tervezte családi házhoz. Az épület va- 
lódi pozícióját azonban nem is innen, hanem 
a fõútról lehet igazán látni, fõképpen õsszel 
és télen, amikor a fák lombjai nem takarják 
ki a meredélyt. Egy régen felhagyott mûve- 
lésû kõfejtõ tetején, egy szabálytalanul leha-
sogatott falú, harminc méteres szakadék szé-
lén áll a ház, ami ráadásul nem a hegytetõ, 
hanem inkább csak egy kiszögelés. Valódi ki-
hívás ez a pozíció, ami valódi építészt kíván. 

A döntések és választások sora a szintvona-
lakkal párhuzamos telepítésnél kezdõdött. 
Noha ez a szerkesztés leszûkíti a házat övezõ 
teret a hegy felõli oldalon, ugyanakkor maxi-
malizálja a kert méretét, illetve ennek a telepí-
tésnek köszönhetõen a ház hosszanti frontjá-
val fordulhat a panorámára. Ráadásul ezen  
a zártabb, szûkebb térfélen nem pusztán  
homlokzatból plasztikusan kiugrasztott lépcsõ 
kelti fel a figyelmünket, hanem az a hasí-
tékszerû, szinte egy avantgárd modernista  
geometrikus alakzatra emlékeztetõ ablak- 
ajtó megoldás, ami lenyûgözõ, egyedi, nagy-
szerû építészeti fogásként jelenik meg. 

Bár a klasszikus modernizmus, az avant-
gárd képzõmûvészet és építészet hagyo-

mányát említem, ugyanakkor egy másik tra- 
díció még erõsebb analógiaként fogalma-
zódhat meg. Az emeletenként egymáson, 
tisztán, logikusan elmozduló tömegeket,  
illetve ezt a szûk platót elnézve hirtelen nap-
jaink japán lakóházai, a foghíjakba, apró  
sarkokon épülõ Fujiwarramuro Architects, 
Atelier Tekuto, vagy éppen Sou Fujimoto 

házak jutnak az eszembe. Fizikai értelem-
ben korlátos, filozófiai, szellemi értelemben 
viszont korlátlan dimenziók.

Mintha az ifjú Turányi is a szikláról nyíló  
végtelen tér, és a telek szûk fizikai tere kö- 
zötti feszültséget hívná alkotótársul. Egyfajta 
átvitt értelmû sziklamászás ez, ahol a hegy-
ormok, szakadékok, hasadékok, völgyek 

Rakott kõ és látszó beton támasztékokkal érkezik a meredek útba faragott kocsibeálló 
az angolaknával szellõztetett garázshoz

Ritka az a családi otthon, ahol egy gyermekhinta már a tervrajzokon is 
megjelenõ, kulcsfontosságú elemmé válik

Csipetnyi konstruktivista avantgárd a bejárati ajtó körül
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Tervezõ:  
T2a Építész Iroda
Építész munkatárs:   
Pinczés Éva
Belsõépítészet:  
Láng Imola
Statika:  
Kulcsár Béla
Tervezés:  
2009
Bruttó szintterület:  
600 m2

szédítõ méretei között a mászó azt az egyet-
len kicsi, tökéletes fogást, azt az apró kapasz-
kodót keresi, amin a lábát és kezét használva 
megtámaszkodhat. Egyetlen ideális meg-
oldás van. A helyes választás, a jó döntés 
pedig kizárólag a mászó, esetünkben az épí-
tész alkotó figyelmén, koncentráltságán, és tu- 
dásán áll vagy bukik. Ezekben a kifeszített, 
beszorított helyzetekben ismerszik meg a jó 
építész. A tervezõk és munkatársai ebben  
az esetben nagyszerûen egyensúlyoztak. 
Házuk határtalanul megkapó.

A tompa szögben megtört homlokzat a lehetõ legnagyobb üvegfelületet eredményezi a földszinti nappalinál,  
ami szerves kapcsolatban van a kerttel

Rendkívül találékony a hálókkal megoldott korlát,  
ami az emeleti gyerekszobához vezetõ lépcsõt is övezi


