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Té r és  l át vá ny a bu d ai heg y vid éke n

K ÉPZELJÜK EL , HOGY A LKOTÓK ÉNT 

MILY EN FELSZA BA DÍTÓ ÉR ZÉS LEHET,

H A A TERV EZŐ SAJÁT M AGÁ NA K, SAJÁT 

CSA L Á DJÁ NA K TERV EZ H Á ZAT. K ÉPZEL-

JÜK MÉG HOZZÁ A ZTÁ N A ZT IS, HOGY 

OLYA N H Á ZAT TERV EZHET V ÉGÜL , 

A MI A KORTÁR S ÉPÍTÉSZET V ÉGSŐ NAGY 

K ÉR DÉSEIR E K ER ESI A VÁ L ASZT. 

A MI ÚGY VÁ LH AT OTTHON NÁ, HOGY 

KÖZBEN FOLYA M ATOSA N EGY MŰ V ÉSZE-

TI HIT VA LL ÁSK ÉNT IS MŰKÖDIK.  

KONCEPTUÁLIS 
LAKÓHÁZ

»  Hatalmas üvegfelü-
leteken át érintkezik 
a külvilággal.

Erről a házról nem könnyű úgy beszél-
ni, hogy a l írai én felszabadult szár-
nyalása előtt ne bonyolódjunk teore-

tikus fejtegetésbe. Szinte provokál minket az 
épület-tárgy szótlansága, pontosabban erős, 
határozott jelenléte erre. Tágabb értelme-
zői horizontot kel l keresnünk írásunk során. 
Úgy vélem ugyanis, hogy egy erősen fogal-
mi, elvont, önref lexív építészettel van itt dol-
gunk, amivel kapcsolatban, megkockáztatom, 
a konceptualizmus emlegetése sem túlzás. 
De ne siessünk ennyire! Érteni vélem ugyan-
is az építész törekvését. Olyan házat terve-
zett, amiben úgy tudja maximalizálni a pano-
ráma, a táji látvány vizuális jelenlétét a belső 
térből, hogy a végeredmény nem egy élhetet-
len üvegdoboz. Így a zárt-nyitott kubatúra 
belső traktusai annak el lenére hatalmas üveg-
felületen érintkeznek a külvilággal, hogy kel-
lő intimitás, lakható, működő takart terek 
maradnak a benne lakók számára. Ennek 
a szerkesztési elvnek a következtében for-
dult át a lakószintek belső logikája, tudnii l l ik 

itt nem a földszint-nappali-kert összefüg-
gés valósult meg, hanem földszinti hálószo-
bák feletti nappali-szülőiháló-fürdő válik 
„vezérszintté”, míg a „kertkapcsolatot” tulaj-
donképpen a tetőteraszon találjuk meg. Ez 
egyfajta térszint felé emelkedés érzetét kel-
ti. Olyan kicsit, mintha egy drónrepülés pers-
pektíváját látnánk viszont, ahol a néző-
pont f izikai emelkedésével együtt terül el 
a maga teljességében, nyíl ik meg valójá-
ban a környező domborzat, természeti kör-
nyezet és lakóövezet panorámája. Már csak 
azért sem öncélú döntés mindez, mert az épí-
tési telek lejtése egyébként is nehezítette vol-
na a teljes értékű kerthasználatot, ugyanakkor 
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MINTHA EGY 
DRÓNREPÜLÉS 
PERSPEKTÍVÁJÁT 
LÁTNÁNK VISZONT   

»  A dombvidék és város 
határán.

    A telek adottságai miatt 
a két épületrész egyfajta 
lebegésben állhat a lejtő 
felső pontján.

olyan telepítési szituációt eredményezett, 
amiben a két épületrész egyfajta lebegés-
ben, bi l legésben ál lhat a lejtő felső pontján. 
Szép kompozíciós ötlet, amint az egymáshoz 
képest „tükrözött” két épületrész közé beér-
kező lépcsőhasadék vonala a két ház közöt-
ti néhány fokos elfordulást rajzol ki. Így hang-
súlyossá, de nem túlhangsúlyozottá válik egy 
f inom gesztus, amit a tervező a kettős tájolás 
érdekében alkalmazott, és ezzel maximalizál-
ta a tájra nyíló panoráma szélességét. A feszes, 
sarkosan tiszta formájú, lejtőbe metsződött 
szabályos hasábok szi luettjének tömörségét 

a tetőteraszra helyezett idom bontja csak meg 
kicsit, ez a fölső dolgozószoba, teraszkijára-
ta pontosan a lakóhasábok méretének nyol-
cada. Tudható, hogy az épület és a helyiségek 
benapozását a két napforduló határozza meg, 
és a napéjegyenlőség idejére felál l ított napta-
nulmányokban vizsgálták a tervezés során. 
Mindez a végletekig letisztított képlet és logi-
ka csak akkor működik, ha a részletek, i l let-
ve a kivitelezés is tökéletes aprólékossággal 
készülnek el. Ez a csomópontokban tet-
ten érhető, aprólékos gondosság látszik pél-
dául ott, amiről a műleírás így fogalmaz: 

›
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„A falnyílások rajza a homlokzati modul-
ból felépülő formavariáció. A földszinti nyí-
lásokat homloksíkban üvegeztük, az üveg 
mögött széles, kintről is látszó fa kávák-
kal. Az emeleti szintmagas üvegek a bel-
ső falsíkon ál lnak. Az üvegtáblák körül 
mint váz rajzolódik ki az épület szi luettje.” 
A csomópontok letisztultsága és a kivitele-
zés perfekcionalizmusa azonban nem ál lnak 

meg a házfalakon kívül, a nagyobb szerke-
zeti elemeknél. A nagyvonalú, minimalista 
belsőépítészeti megoldások egy-egy pult, 
vagy leülő apró részleteiben is visszaköszön-
nek. Érezhető a tudatos tervezői megfonto-
lás, ami a táji környezettel összefüggésben 
zavartalan kapcsolatot kíván megteremte-
ni a belső tér és a határtalan ég, a szélesen 
szétterülő panoráma felé. Itt, a belső térben 

A szabályos hasábok 
sziluettjének tömörségét 
a tetőteraszra helyezett 
idom bontja csak meg kicsit.

»  Dolgozószoba tetőterasz-
kapcsolattal.
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SZINTE PROVOKÁL MINKET 
AZ ÉPÜLET-TÁRGY SZÓTLANSÁGA
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A kivitelezés is 
tökéletes aprólékos-
sággal készült el.

»  A két épületrész 
közé beérkező 
lépcsőhasadék.

ZAVARTALANUL ÁRAMLÓ TEREK, 
FELSZABADÍTÓAN ERŐS, TISZTA GESZTUSOK
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A fehér szín és 
a természetes fa 
ellenpontozása 
egységesen van jelen 
a belsőépítészetben, 
a berendezésben. 

»  Nagyvonalú, 
minimalista belsőépí-
tészeti megoldások.

ERŐSEN FOGALMI, ELVONT, ÖNREFLEXÍV ÉPÍTÉSZETTEL 
VAN ITT DOLGUNK

tartózkodók élhetik át igazán azt a téri, i l let-
ve léptékek közötti „játékot”, ami a ház egész 
formálását indokolja. Zavartalanul áramló 
terek, felszabadítóan erős, tiszta gesztusok. 
Éppen ezért érzi azt a kritikus, hogy eszté-
tikai értelemben nem pusztán a minimaliz-
mus, a tiszta, racionális téri logika megte-
remtése lehetett az építész elsődleges célja, 
hanem épülete egy konceptuális (művésze-
ti) alkotás. Ha nem látjuk benne ezt a törek-
vést, akkor egy el itista, csöndes, elzárkózó 
építészeti nyelvi kísérletnek lennénk pusztán 
tanúi. A panorámakapcsolattal együtt azon-
ban a minimalizmus ürességén túli vi lágba 

jutunk. Egyfajta konceptualista törekvést 
látunk arra, hogy az építészeti tér, a tér és lát-
vány kapcsolatáról tudjunk meg többet. Fel-
szabadító érzés olyan építészetet látni idehaza, 
ami képes az építészet valóságába csatornáz-
ni a kortárs művészet teoretikus elképzeléseit. 
Nem túlságosan nagy szavak ezek? Nem gon-
dolom. Valóban az volt az érzésem a ház-
ban járva, hogy a dombvidék és város hatá-
rán, szinte lebegve úszom a térben. Különös 
térérzet kerített hatalmába, ami épüle-
tekben ritkán éri az embert. Lebegés vala-
mi határán, amit pályája során minden vala-
mirevaló építész megtalálni szándékozik.   
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‹  Tömörség és 
transzparencia.
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   A környező domborzat, 
a természeti környezet, 
a lakóövezet panorámája.

Szintterület (bruttó): 515 m 2

Tervezés éve: 2008-2009

Építés éve: 2012-2013, 2017-2018

Tervezés: DÉBERT ÉPÍTÉSZEK 

Építész: HORVÁTH DÉNES 
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