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EMBERI LÉPTÉKRE 
KOMPONÁLVA 

Eg y há z Cs ömörön

Szöveg: ZSOLDOS A N NA |  Építészek: GHYCZY DÉNES EMIL , SZEDER K ÉN Y I LUK ÁCS 

(ARCHITECTUR E U NCOMFORTA BLE WOR KSHOP)

Fotó: ZOLTA I A NDR ÁS

A Z AU MŰHELY CSÖMÖRÖN ÉPÍTETT CSA L Á DI H Á ZA A KÖZÖS ÉLETÜK ET NEMR ÉG K EZDŐ FI ATA L , 

EGYGY ER MEK ES H Á ZASPÁR NA K ÉPÜLT. A Z ÉPÜLET M AGA EGY K A PU. K ÉT V IL ÁG KÖZTI MOZGÁST 

ENGED MEG, A Z EMBER PR IVÁT LÉTEZÉSE , A SAJÁT KÜLÖN U NIV ER ZUM A ÉS A KÖZÖSSÉGI, 

TÁR SAS ÉLET, A KÜLV IL ÁG KÖZÖTT. AJTÓ, A MIN MINDEN EMBER JÁR ÉS K EL NA P MINT NA P.
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« A tér nagyon 
világos, a kertre 
néző homlokzat hét 
nagy nyílászárója 
világítja be.

‹  A tér elrendezése 
a népi építészet 
egyszerűségéből,
logikájából merít.

    Kilátás a kertre. A külső 
homlokzaton az ívesre vágott 
deszkaburkolat árnyékoló 
funkciót is ellát. 

Ez az épület kétarcú. A római mitológiában a két-
arcú Janus isten a kimenet és bejárás megszemé-
lyesítője, minden kapu és ajtó neki volt szentel-

ve. Egyik arcával előre a másikkal hátra tekint. Ahogy 
ez az épület is ezt teszi.  Az utcára néző homlokzat nem 
tűnik klasszikus értelemben véve főhomlokzatnak. 

A homlokzat zsalukövekből rakott felületén két 
szimmetrikusan elhelyezett elem: a kisméretű kony-
haablak és egy bádogból készült növénytartó vakablak 
fogja közre a fából készült bejárati ajtót. Ez a szimmet-
rikusság az, ami az utcai homlokzatot végeredmény-
ben főhomlokzattá teszi. A zsalukőfal a teljes ház mere-
vítését biztosítja, ebbe vannak bekötve a függőleges 
faszerkezetű állások. A ház reprezentatívabb olda-
la a kert felé fordul, rejtőzködik. Az épület az utcára 
párhuzamosan fektetett, hosszában majdnem lezárja 
a keskeny és hosszú kertet. A telekre hármas osztott-
ság jellemző, így előtérre, középtérre és háttérre tago-
lódik, mint egy reneszánsz festmény három síkja. 

Az utca szintje és az előkert az előtér, amit az maga 
épület, a középtér határol, ebből nyílik a háttér, ami 
a kert vadonja. Az előtér, az utca tere a nyilvánossá-
gé, ezt zárja le az épület, mint kapu. Belépve rajta az 
élet terébe érünk. Elválaszt két állapotot: az utca nyi-
tott terét és a zárt, személyes teret. Az alaprajz elren-
dezése, akár a homlokzaté, a szimmetriára épül. 

A belső egyterű, összesen 70 négyzetméter, így 
a család élete egy helyiségben zajlik. A fürdőszo-
ba és szemben vele ‒ szimmetrikusan ‒ a dolgozószo-
ba kapott szeparált helyiséget ‒ a későbbiekben két 
kisebb szoba alakítható még ki a térben. Amíg kicsik 
a gyerekek közös térben alszanak, játszanak, esznek 
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a szülőkkel, így mindig szem előtt tudnak lenni. Közé-
pen helyezkedik el a konyha és étkező tere, a család 
életének központja, terének elrendezése, a népi építé-
szet egyszerűségéből/logikájából merít. Az enteriő-
rökben a hideg és a meleg színek váltakoznak, a nyer-
sen hagyott betontégla-fal szürkesége és a faburkolat 
állnak szemben egymással. A belső tér padlófűtés-
sel ellátott, az ajzat kézzel húzott padlókiegyenlítő 
anyagból öntött, melyet olajjal fixáltak, amitől a pad-
ló nyers faburkolathoz hasonló, meleg tónusú színt 
kapott. Ez a melegség az egész belsőben dominál, s ott-
honossá teszi azt. A tér nagyon világos, a kertre néző 
fal hét nagy nyílászárója világítja be, a kívülről íves-
re vágott deszkaburkolat árnyékolta hat darab szög-
letes ablak között, az épület középtengelyében üveg-
ajtó nyílik. Az árkádívszerű elemek szimmetriája és 
ritmusa nagy ívű, klasszikus építészeti forma, rene-
szánsz palazzók, barokk paloták éke, monumentá-
lis építészetnél szokta meg a szemünk. Ám jelen épü-
letünk emberi léptékre komponált olyan módon, ami 
a monumentalitást mellőzi. A homlokzat szerkesz-
tésében tehát van valami klasszikus és fennkölt, de 
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«  Az utcára néző homlokzat 
nem tűnik klasszikus 
értelemben véve főhomlok-
zatnak. A bádogból készült 
növénytartó vakablak.

    Az ablakok valójában 
a kapuzat árkádjai, 
amiken keresztül a kert 
vadonjába érünk.

a szerkezetek és az építési folyamat egyszerűsé-
ge, a ház léptéke, az alkalmazott anyagok és tech-
nológiák szokatlansága sokszor befejezetlenséget 
sugallnak, és ez furcsa feszültséget okoz. Az abla-
kok valójában a kapuzat árkádjai, amiken keresz-
tül a zöldbe érünk. A kert csak a ház által hatá-
rolt, a „végében” patak csörgedezik. Ez a harmadik 
réteg: a háttér. A késő középkori, reneszánsz képek 
Hortus conclususa, bekerített, virágokkal és gyü-
mölcsfákkal teli kertje, melyben Mária a kis Jézus-
sal és a szentekkel, angyalokkal körülvéve trónol. 
A bekerített kert Mária szüzességét, a Paradicso-
mot szimbolizálja, és egyúttal magát az univerzu-
mot. Ez itt a család kertje, saját világuk szimbólu-
ma, egy külön valóság, ami csak közöttük jön létre. 

Terület (nettó): 70 m2

Tervezés éve: 2016-2017

Kivitelezés éve: 2017-2018

Tervezők: GHYCZY DÉNES EMIL, 

SZEDERKÉNYI LUKÁCS (ARCHITECTURE 

UNCOMFORTABLE WORKSHOP)

Társtervező: SZACSVAY GERGELY
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