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Játék a betükkel
A gi)di)lléii lJ"ir(:Jsi kcjnyvtcír épülete és a (~'utenú("r,g-galax;s

Az egymást követö könyvuíri funkci6k egy jól fnrmált, átláthaW és át,járható rendszert alkotnak "-iCO" ,.."""""" ,',,','

lJrl"anizá"iós ,zcmpontból pá- raklárTészek, irodák. olvas(lzu.

rallan lanul"ágokkaJ sz<»gál gok. szlÍmflógépe, munkah...

(.ódóll':; az elmúlt nyol(van, Jyek stl,.) egy j,SI formált. átlát.--

,záz évrl;l. A régebl,en vadkh- hat6 és átjárh3t') rends:zert al-

"..,li járta erdûir,SI, ;lJetve S;ssv kotnak. Az o!vas,;k f"rde fal.

p"n;l'ás ,...káci,;ir,SI, "I'kend- síkjai hátr1'" mutatják meg .,1"

jcirõl egyaránt elhíresü!t Gra.,. tós:rigeleles szerkez"ti t"lé"eit,

,alk..wich-kastélv és az azt ki;- "melvek m"lll'll dominánO;an

r(ilvevõ uradalom egy t..,nsége- jelenik meg" l,il"Z{)h..!.on. ill".,

',-,n ",.ép, hatalmas kiterjedésû v.. a téglaborítás is. Ugye'ek

hi.rokk településszerkezelet jÓ arányúak. galérit.-heépíté-

lestáll az utókorra, F.z a s7.erk..- sek, lelépc,,)zések és az "thida-

"el kitûnóen megfelelt "zok- lások is,

nak az épitészeti kihívásoknak S ha már cgyéhkéllt i" ,z,iha

.gondolok itt Nagy Sándor. kerültek aznk ,. hel"" hurknl,;

Medgyas"","y lstv..n egy-egy anyagl'k (f", tég1", hel,)n). "me-

-zínvon,lJa" családi villájára. Iyek aránya rrl"ghal'tr')"A' lehet

ip"rmûvészek. képzõrr,ûvé- a ki;nyvlár bel"" IIlmoszférújá.

,zek lakhelyeire '-, amelyek II nak létreji)lléhen, térjünk is rá

XX, század ki)zepéigjellemez- egy má!;(.dik, rejtettehh karak-

t"k a vúrosk,ít ter"l(;gía ,'ázlat",s elcmzé".;rc

.-\ gy(;kere" úl,liakulá., az öt- Ehhez semmi músl nem k..11
"enes években következett be. tennü"k, ",ím " I"",iml.hc "n

an,ík"r is az egykori premonl- ni egy .,átlllgos" f,'nnájú. alakú

fci gimnázium területén n,eg- ki'inyvet. Emeljük "zeln magas-

"lakulI az agrártudományi ságba! Majd vegyük SOrTII az(j-

egyetlOm (legjobb épületeit kat a .,geon,etriai egységeket',

Rimar,..;czy, János."y Gyi)rgy amclyek egy könyvet. mini tár-

jegyzik). illelve egyre tUlgyobl, gyal jellemeznek- A borW;k

"7erepet kapott a HÉV. A jó síkjait, a könyv serincének vo-

ki):z,lekedés hatására a fõváros nalát. Az egymásr" presc)ódó,

k(lzeli Gi;di;lIó lak"ssága föl. vagy éppen lazán egymá."tól el-

duzzadt. A l.,arokkos fund,,- nyi1ó könyvlapok piirhuzamo"

mlOntulTlokk,1J rt'ndelkezó lele- rovátkáil, A ""iiveg"or"k "7-"-

piilésszerkezel -szig"rti ulca- bályos. "zigorú párhuzam"""it, Z
rend.zer, valamint "rrlegöri.'i- Szerény, fegyelmezett megjelenés Vagy ,1 p:lpírlapok ro,I.." felüJe- (!i,
köll,et',' lelekhatárok hiúnyá- ti lextúrájál, Vt'gül, kis.é ,,:r,él- '"o
nan -egy igen"""k szahdalt. nagyon i. leti, hogy Kálmánék ki)t1y"tárépüle.te az nyilva. geril,cével felfelé I"rdítva f"rnl:il- cn
clegyes, e"etlege" városi arl'Ulattá alakulI utcakép radikális iUformálása helyett in. junk a könyvb,SI, arnolyan kis tel..,\furn1,it, N
,it. Híiinyoznak "z igazi fóutcák. a város- kiJbh a ház hel világára koncentrálva lelje- S vegyük észre, hngy K,ilmán és M,ljor ~
mitg. Kis,,'; Jogikátlanok "Ieresedések, sedik ki, l.ogikus rendszerben. egymá...ba eljárásai azért tudnak szerény,égíik. visz- o""
Ili/tO,ig",;"n L" domináns pl)zícióban van " sodri.\dó terek lánC{)!alában ki;vetik egy- szafogotlságuk ellenére is adekvát. érvé- ~
HEV-,illomii". elszórtllk a középület"k. ",ást a különhtl7õ funkci,'\jú egységek. A nye", hang"úlyo., é" nehezen felejlhel(j O-

Nché:t ervény"s léptéket, k;fejezési f~gad()lérból még a fi;ld,zulten érjük el a fogá.,okká vál"i, mert maga" könyv for- "::
modort. igaz(>dásj pontut taliJlni ebl1en az f,?IY('fr3t-o~va"ót. Ebb?! a t~r'.':'szhc.'\l egy ma stOm egy harsogóanci:r.ellált val:,l:"i. ~'
"""L"vJ""zaságh"n, v,rtuoz letotorma "lá etV" lepunk he egy Ha képesek vagyunk" k,')nyvtan fó- v'"

Af. építészeti ki\zépnen1zedékhez lar- kis clûadólercmbe. amely az uk'afrontra homlokzat ablakritmusát a poleokon s,,"
10'" Kálr",in r,rni\nek és a bel",Sépítészc- rendezeIt kávéz,;ban folytatódik, rakozó könyvek gcrin..'én..'k ritmusában. to'oJ

lj megform,ílás"n d"lgozó Major Az épület alaprajzi elrendezésél)Ól kö- a horiz<)nl,íli,; miik,S ro,'átk;;k..1 a kÖI1YV-
(;y~'rgynek must "ikerült egy olJ;a" k~\7,- vctkcc:z()en a k-ülilnbóz(l ép,ülelszárl1yak la~k. h';lû,;or,,'k vlzszint",;eih"n viszont- R

Intezn1ényt t,-,rv"zt1luk a régI v"roshu.:t egy ),;1 használható, szép ntmusban ta. látnI mar jÓ nyomt)n v"g}',mk nhhoz. :"'"

epul,"éhcz köze/ álló telken, amely "ze- golt belsõ udvart alakítanak ki. A h"m- hogy az épület küliml:éle clcmcil p',nto-
rél1Y, fegyelmezett megjelenéséve! a ké- lokzat visszafogottan L" jól múködó al3p- san úgy tudjuk .,elolvasnl', akár egy kilú- <--,

,,'lhl,iekben kiindulópontja leh"t egy egy- karaktere után itt ére"zük újra azt a fi- nö regényt. ~,

""I;esel,l, épilészeli arculalti (.ödölló lét- nom, vis."zafogott eszki\zökkel operáló Nemes, a köny..' c,;szcnciális 10rn",j =:

rehozá,;át megcélz.6 rendezési teNnek, építész".ti modo rt, "mi a vár"s egyéh te- egysz"rüségéból fak"dó fugások azok. ~

",\ nemrég átadott új váro,;i kilnyvtár r"inek forrnálá.,;akor is példaértékû lehet. amelyek a2 tij gödöllõi "lÍr,."i k,)nyvlíu cn

épületének ös.":,,,:ss.:géhen puritán, de ér- A 1..,ls6 szinteken egymásI követ') kü- épületét pr)t1to", gondos alk,'tás.'ií tes7.ik .
"ekes geometrIaI szerkeztOtet ercdményc- Iónféle könyvtári funkciók (gyermek- Martink6 JÓL,ef zõ utc..i fóh')tnlokzatának lálvá11ya is sej- könyvtár, az utcai (!) oldalra rendezett Az OcrOGON épllészclkriuka; mûhely laRÍa .o
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