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csak néhány pillanatra is, de meg kellett állnunk a házzal szem-
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Megostromoltuk

Mintha

egy várfal tornyosult volna

hát, a magunk eszközeivel.
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n A három telek összevonásából épült kert különálló részeit kalandos közlekedôutak kötik össze
Amikor négy évvel ezelôtt a szülôk óvodát kerestek legnagyobb gyermeküknek, nem találtak megfelelôt. Olyat, amely
természetközeli szemléletet nyújtott volna. Pontosan négy éve
mûködik egy óvoda, ma már állami támogatással, a környékbeliek körében egyre népszerûbbé válva. Reggelente itt nem a
mûanyag kisautók harca zajlik, hiszen a gyermekeknek meg
kell ôrölni a búzát ahhoz, hogy délután kenyeret ehessenek.

Földszint: 142 m2
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Mondhatnánk: szerencsés történet, amely hepienddel zárul.
A szülôk megtalálták a megfelelô helyet gyermekük számára.
Pedig a szerencsének ehhez vajmi kevés köze van. Helyette az
elhatározás, a tettrekészség, az értékek teremtésének tisztelete a
döntô tényezô: a szülôk alapították többedmagukkal az óvodát.
A ma öttagú család harmadik házának felépítésekor is a fenti
szempontok érvényesültek. Addig nem volt kilincs az ajtókon,

Tetõtér: 97 m2
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Tervezo’’ asztal
Scholtz Gábor tervez
õ

amíg nem találtak kovácsoltvas formájában. A padlóburkolat
sokáig félkészen állt, amíg a ritkán beszerezhetô, széles hajópadlóból újabbakra nem leltek. Hiszen értéket teremteni élmény.
Vendéglátóink habitusa nem engedte meg a kompromiszszumokat. Mielôtt megtalálták volna a megfelelô telket, már
létezett a ház. Legalábbis gondolatban. Mondhatni, a gombhoz
keresték a kabátot. A Wienerberger Mesterház minôsítésû kivitelezô segítségével a falak most itt állnak elôttünk a maguk
valóságában, mintha mindig is itt lettek volna, az ôsfás környezetben. A két fô irányvonal világos volt. Egyrészt olyan házra
vágytak, amely régies hatást kelt. Kívül-belül. Másrészt fontos
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szerepet játszott az energiatudatosság. A hagyományos téglafalazat legvékonyabb része is 76 centiméter vastagságú, amibôl
20 centiméter az üveggyapot szigetelés. Ugyanez a tetôsíkban
35, a padló alatt 15 centiméteres. A rögzítésére szolgáló dûbelt
külön le kellett gyártatni, de a tökéletességre törekvés nem
ismert akadályokat. A különösen vastag szigetelés és a központi fûtésre csatlakoztatott kandalló segítségével szinte teljesen
kiváltható a gáz alapú energiafelhasználás.
A zárt, ôsfákkal körbeölelt telek méretében, lejtésében, panorámájában tökéletes helyszínnek tûnt az álmok megvalósítására.
Az L alakú ház délkeleti irányba fordul, a párszáz méterre

n A bontott téglafal, a plafon, a csillár, az asztal,
az égetett hajópadló régies hatást kelt a nappaliban. A kandalló mögött víztartály található, amely
a vastag szigetelésekkel együtt szinte függetleníti
a házat a gázrendszertôl
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n Az ajtót, a széles hajópadlóhoz hasonlóan, pörzsölôvel antikolták. A látványt a mesterségesen foltos festés és a kopott bútorok egészítik ki
n A földszinten egybenyíló konyha-étkezõ-nappali plafonján gerendahatású elemek húzódnak, amelyek praktikus okok miatt nem fából készültek, a födém
ugyanis nem bírta volna el õket. Persze ez mit sem változtat az esztétikai élményen

kanyargó Duna felé. Pazar rálátás nyílik a folyóra, csendes
estéken még a békák hangja is hallatszik. A különálló épülettömeget burkolatváltással jelezték: a bontott tégla mellett sóskúti
mészkô is megjelenik, ami korábban egy másik épület formájában összpontosult, majd annak elbontása után került jelenlegi
helyére. A színvilágot nem érinti a burkolatváltás, mint ahogy
a fal síkjából kiugró, faburkolatú „toronyszoba” is az összkép
harmonikus része. A hármas üvegezésû borovi fenyô ablakok
a tetôvel együtt sötétebb árnyalatot kaptak. Mintha sapka
lenne a ház szemében, a robosztus tetô méltóságot sugároz.
A bontott tégla burkolatot nem kezelték semmiféle vegyszerrel:
a természetesség zászlaját kalapjára tûzô ház esetében ez idegen
elem lenne.
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Egy mikrovilágban járunk. A kert is egyedi, kerülve a sémákat. Egymásba folyó kis zegzugos közlekedôutak kötik össze az
elszeparált tereket: a borospincét, a kemencével, padokkal berendezett közösségi helyiséget, a veteményest, a mászókát, a hintát.
Ezek a kis szigetek a telek lejtése miatt egyrészt elkülönülnek
egymástól, de a körbejárhatóságot biztosító utak láncszerûen
összekapcsolják ôket.
Az ódon stílusvilág nem a külvilág felé mutatott divat, hanem belsô életérzés. Koncepció, amelyre a legapróbb részletekig
ügyeltek vendéglátóink. Nem csak a belsô falazaton megjelenô,
a 18. század elejérôl származó címeres tégla jelzi ezt, hanem a
„szélfútta” bútorok, az antikolt padló, a dárdahegyek, a karni-

sok, a foltos falfestés. Utóbbi mûvészi hatást kelt, ahogy
a felületbe bele-belekapva – akár még a vakolt fal és a gipszkarton burkolat találkozását is legömbölyítve – sikerült a régies
hatást mesterségesen kialakítani. A falak sárga színvilága csak
a gyerekszobákban törik meg. A gyermekek a földet és az
eget jelképezô zöld és kék színt választották. A másik, kuckós
hangulatú gyerekszoba narancsszínben tündököl, de a foltos
megjelenés itt sem változik. Bárhová lépünk, antikolt felületet
találunk. A lucfenyô hajópadlót és az ajtókat hetekig lánggal
pörzsölték, hogy a megfelelô hatást érjék el, de még a csempeburkolatok kiválasztásánál is ez volt a szempont. Minden
helyiség szobaszerû kialakítást kapott, semmi sem steril. Egy
régi tükör, egy-egy kovácsolt, kopott bútor, a csillárok, lámpák,
régi padlástéglák és istállógerendák biztosítják, hogy bárhová is
lépünk, a hangulat, az egyediség érzése velünk marad. A szülôi
hálóhoz tartozó vizesblokk is szobaszerû: a mosdó a közle-

n A foltos falfestés a ház egyik „védjegye”. Még a vakolt fal és
a gipszkarton burkolat találkozását is legömbölyítették, hogy a régies
hatást mesterségesen kialakítsák

n A szülôi háló felújított szekrénye szolgált mintaként: minden további
bútor ehhez a hangulathoz igazodik

kedôfolyosóról, egy kis beugróból nyílik, és errôl a folyosóról
léphetünk be a zuhanyozóba is. A hálóból megközelíthetô terasz
amolyan külsô hálószobaként funkcionál, a nyári, kellemes
éjjeleken lehetôvé téve a kinti pihenést, miközben az ágyból a
Dunára látni. Utóbbi látvány a háló alatti wellness-szoba jakuzzijából is élvezhetô.
A földszinten egybenyíló konyha-étkezô-nappali plafonján
gerendahatású elemek húzódnak, amelyek praktikus okok
miatt nem fából készültek, a födém ugyanis nem bírta volna el
ôket. Persze ez mit sem változtat az esztétikai élményen, amit
a különlegesen festett falak, régi bútorok, titokzatos faládikák
nyújtanak.
Házigazdáink szeretettel és büszkeséggel beszélnek új otthonukról. Semmit sem csinálnának másként, mondják. Úgy
építkeztek, ahogy óvodát választottak gyermekeiknek: félmegoldások nélkül, a legalaposabb utánajárással. Beszédes példa
erre, hogy a nappali bontott téglafalát és annak íves mintázatát
maga a tulajdonos fugázta és rakta ki. Mindezt azért, hogy
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Akik a nívót garantálták
Generálkivitelezõ

SzaNaKa Kft.
Tel.: 20/220 3101 (Nagy Antal)
www.kulcsrakeszhaz.hu
Függöny (nappali)

Bétex Kereskedo és Szolgáltató Zrt.
1106 Budapest, Kabai u. 2.
Tel.: 1/433 2178
www.betex.hu
Gerenda hatású elem (plafon)

La Meridiana Mediterrán
Építõanyagok Bemutatóterme
1023 Budapest, Ürömi u. 45.
Tel.: 1/336 2080
www.lameridiana.hu

n A gyerekeknek külön fürdôszobájuk van. A barátságos napsárga
helyiség antik hatású burkolatot kapott

n A jakuzzival, infraszaunával felszerelt wellness-szoba antik hatású padlóburkolata alatt 25 centiméteres szigetelés fekszik. A kialakítás során itt is
igazodtak az egész házon végigvonuló, régies stílusjegyekhez

a mesteremberek pontosan lássák az elképzeléseiket. A wellnessszoba kiugró fali ívének létrehozásához gumiabroncsot használtak fel, körberakva azt a tökéletesen arányos megjelenítés
érdekében.
A régi idôket megidézô hangulat szigetként emeli ki ezt az otthont a világból. És valóban, nem könnyû magunk mögött hagyni a házat. Furcsa képzavarral mondhatnánk: pár órára megállt
az idô…

Iván Imre Krisztián
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A Mi Otthonunk x 47

