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Felszín
Családi ház  

a Hajdúságban

Talán nem túlzás az utóbbi időszak egyik legjobban  

várt házaként emlegetni ezt a családi házat.  

Lehet, hogy szubjektív a szempont,  

de talán másokat is foglalkoztatott a kérdés, hogy merre fordul 

majd azoknak a fiatal építészeknek a pályafutása,  

akik évekig dolgoztak a hazai kortárs építészet közelmúltjának két 

legfontosabb alkotásán.

Szöveg
Építész

Fotó

Martinkó József

Hatvani ÁdÁM, dékÁny tibor, 

koroMpay attila

buJnovszky taMÁs

Pályázataik, az építészeti központ, 
illetve néhány kisebb építészeti alko-
tásuk után szinte megvalósult mun-
kák nélkül nyerték el a Gellért téri és 

Fővám téri metrómegállók tervezési munkáját 
a sporaarchitects fiatal tervezői. Végigvereked-
ték az elmúlt éveket és végül győztek. A vég-
eredményt sokan megénekeltük, sokan fognak 
még a 4-es metró építészetéről dalolni. személy 
szerint – mert a kibicnek talán semmi sem drá-
ga –, engem a következő lépés, a következő ház 
kezdett el foglalkoztatni. Okozott-e görcsöket, 
eredményezett-e manírokat az a néhány föld 

alatti év, vagy éppen ellenkezőleg: tapasztalt, 
harcedzett, kifinomult építészként jöttek ki  
a felszínre, akik nagyszerű, immár a középge-
neráció tagjaivá érett alkotóként építenek jobb-
nál jobb házakat a jövőben. így csípődött be 
ennek az első háznak a képzete. Az első házé, 
amire nagyon várunk.

egy újépítésű, zömében katalógus ízű, jelleg-
telen családi házakkal pettyegetett településrész 
zsákutcájának utolsó telkénél járunk. Mint álta-
lában az ilyen esetekben történni szokott, illesz-
kedésről szó sem lehet, az épített környezet ke- 
vés támpontot ad, de a szabályozás valamiféle 
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keretet mégis kijelöl. Főképpen Hatvani Ádám 
az, aki a megrendelőt személyesen is régről 
ismerve, vezető szerepet játszik a családi ház 
programjának alakításában, a kisgyermekes 
megbízó házaspár igényeinek felmérésében. 
Fontos döntés, hogy a szomszéd házaktól elté-

rően az új épület nem garázsbejáratával fordul 
az utca felé, nem ezzel a jellegtelen tucat- 
momentummal fogadja a hazatérőt.

egyfajta racionális téri képlet bontakozik ki, 
amiben a különféle áttörésű és anyagú síkoknak 
kiemelkedő szerepet szánnak. Ráadásul  

a benapozás iránya, a beérkező nap járása lehe-
tővé teszi, hogy a telek hosszanti tengelye tovább 
szervezze a ház alaprajzi szerkezetét. így a zárt 
megjelenéstől az épület traktusról traktusra, 
szobáról szobára nyílik meg egyre inkább, hogy 
végül a kert felőli utolsó szakasz egy teraszba 

A terasz fölé jellegzetesen kifutó tetősík nyáron árnyékoló ponyvát tart. A ház oldalában látható, fával fedett idom egy majdani emeletráépítésnél lépcsőként szolgálhat 

Az utca felől zárt, letisztult képet mutat a ház

A tervezett lépcső szerkezetének  „beharapása”izgalmas, szögletes részleteket eredményez
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fusson ki, ami a szinte üvegfalú nappali szerves 
folytatásának hat. ez a tagozás, ez a belső rend 
tiszta logikát, kifinomultságot tükröz. Olyan 
visszafogottságot sugall, a túlzástól, a túlírtság-
tól, túlgondolástól való kimért tartózkodást, ami 
magával ragadó. Csak egyetlen részletet említe-
nék ezzel kapcsolatban. Jó építészekre jellemző 
az az eljárás, ahogyan a teraszba kifutó nappa-
li üvegfalába úgy ékelnek be egy kéménypillért, 

hogy annak iránya, léptéke, fehér, téglás textúrá-
ja valódi végpontként, az egymásba sodródó terek 
végpontjaként működjön. Ráéreztek erre a pont-
ra és nagyszerűen oldották meg a feladatot. 

Készakarva kerültem az elemzésben az épü-
let legfontosabb alkotóelemét, ami összeköt és 
elválaszt, szofisztikált és prózai. A bevezető 
sorok után talán nem lepődünk meg, ha ez az 
alkotóelem a látszóbeton födémszerkezet. sokat 
beszélünk a látszóbeton mágiájáról, de talán 
kevesen tudnak erről a mágiáról többet, mint  
a spora tervezői. ennél a háznál a mennyezet 

A hálószoba és a szülői fürdőszoba intimitását, napvédelmét  
a vesszőkből font árnyékoló-tolófalak biztosítják

Részlet a szülői fürdőszobábólA nappali tere nagy üvegfelületekkel kapcsolódik a teraszhoz
A gyerekszoba csillárja a szülők kreativitását dícséri
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látványvilága, a beton pórusainak képe, a zsaluk 
illesztései, a kavicsok, kitörések megunhatatlan 
kompozíciót produkálnak. ez a sík összeköti  
a belső tereket, miközben a belsőépítészeti for-
málásban, a bútorozásban puha és színes ellen-
pontok jöhetnek létre. Olyan bravúrok, időtlen 
részletek, mint amilyen a konyhai elszívó mellé 
szervezett konyhai felülvilágító, vagy a kisgyer-
mek lakrészének fürdőszobájában látható bevi-
lágító – mind nagyszerű tervezői gegekként hat-
nak. A födémszerkezet szétterülő síkjának 
túlfutásai a ház egészének összképére hatással 
vannak. ezt a síkot aztán olyan részletek egészí-
tik ki, húzzák, feszítik még tovább, mint amilyen 
a terasz árnyékolójának fakerete. 

Összességében mondható, hogy nagyon jól 
működő, az építészet eszköztárából finoman merí-
tő, barátságos atmoszférájú családi ház született. 
nagy, magabiztos lépés ez újabb megbízások fel.

Hatalmas üvegfelület engedi be a természetes fényt az előszobába és a közlekedőbe

A kéménypillér egy erős vertikális ellenpontként metszi át a tetősíkot  

A lényeg
Az Archiko új  
építész műterme Debrecenben 


