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Luxusház
a tûzfal
mellett
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Vajon, miért építi valaki igényes családi házát egy
háromemeletes bérház tûzfala
mellé? Ahol a teraszról sokemeletes társasházak és málló vakolatú bérkaszárnyák udvarára látni, szemközt pedig hatalmas gyárépület terpeszkedik.
Szöveg: Móza Katalin | Fotó: F. Tóth Gábor
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A

z előző oldalon feltett kérdés járt az eszemben,
amikor a sok szempontból különleges családi házhoz igyekeztem. Ám, amikor megpillantottam a
tűzfalnak támaszkodó, sokteraszos, visszafogottan modern és elegáns épületet, már nem is volt annyira fontos a válasz. Fel sem kellett tennem a kérdést, – valószínűleg a házigazdától már annyiszor megkérdezték,
miért éppen ott építkezett, – hogy kérés nélkül is ezzel
kezdte.
A város első postahivatala állt a gyárépület mögötti
telken. A házigazda, aki a szomszéd utcában született
és sok szép emlék fűzte a környékhez, évtizedekkel korábban, befektetésnek vásárolta meg az ingatlant. Lakott kertvárosban és a legfelkapottabb városkörnyéki

4

1 Hiszik vagy nem, ez a csodás kert, fákkal, lugassal és
örökzöldekkel a családi villa második szintjén található

2 A lakás és a garázs bejárata. A franciaablakok fölé
kinyuló tetõ nyáron nem engedi túlmelegedni a hálószobát

3 Az épület lezárásában található nappalihoz két terasz is
kapcsolódik

3 A bejárat felõl készített felvétel jól példázza a változatos
és igényes anyaghasználatot, s az elegáns megoldásokat
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villanegyedekben, meséli házigazdánk, de rengeteg
energiáját emésztette fel a bejárás. Araszolt a közlekedési dugókban reggel és délután, hiszen munkahelye a
városhoz kötötte. Sajnálta a sok elfecsérelt időt, ezért
határozta el, hogy az egykori posta helyén építteti fel
városi házukat. Bagoly Lajos építészt kérte fel a tervek
elkészítésére, a tehetséges, fiatal tervező már előző otthonuknál is bizonyított. A saroktelken álló lapostetős,
fallal kerített családi otthon inkább többlakásos társasházra hasonlít és modern vonalai ellenére remekül illeszkedik a zártsorú beépítésű, magas bérházakkal és a
kertvárosi, előkertes, földszintes épületekkel vegyes
környezetbe. A nagy, angol stílusú gyárépülettel szemközti oldalra került a házigazda vállalkozását kiszolgáló
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5 Az emeleti dolgozó terasza tavasztól õszig, az árnyékoló
segítségével remekül szeparálható, kellemes pihenõhely

6 A nappalihoz kapcsolódõ terasz határán lombosodó
örökzöldek gyorsan benövik a kõkerítést, s a végtelen kert
illúzióját keltik

7 A tetõterasz mellvédjérõl kõedényekbõl fut le a repkény
8 A nappali teraszán grillezõt is építettek
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A családi villa inkább

alaprajz

modern társasházra
hasonlít
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garázsépület, a lakás bejárata a csendes kis utcába került. A téglalap alaprajzú épület az öreg bérház tűzfalának támaszkodik, egyik végén az utcai garázs, míg a másikon a nappalihoz kapcsolódó terasz határolja. A
háznak tulajdonképpen csak egy
hosszú előkertje van. A tulajdonosok
azonban nem is vágynak többre, pihenésüket, kikapcsolódásukat tökéletesen szolgálják a földszinti és az
emeleti teraszok, valamint az épület
tetején kialakított zöldtető és tetőterasz.
A családi ház zónáit a monolit vasbeton lépcsőház jelöli ki. A földszinten jobbra van a hálószoba és a fürdő. A lépcsőháztól balra található a
konyha és az étkező, majd néhány
lépcsőfokkal lejjebb a nappali. Az
emeleten, a nappali fölötti részre került a házigazda dolgozószobája, a
lépcsőház másik oldaláról érhetők el
a hálószobák. A rendkívül igényesen

megépített városi ház igazi attrakciója a sok terasz, amelyek távirányítással vezérelt árnyékoló rolói, függőleges irányban is leengedhetők, így
nemcsak a napsugarak és az eső ellen védenek, de a belátást is akadályozzák. Ezek segítségével a teraszok
tavasztól őszig szellős és intim szabadtéri szobákként használhatók,
ami remek dolog itt, a város közepén.
A ház körül minden a kényelemről és
a praktikumról szól. A tulajdonosok
szeretik a zöld növényeket, a locsolást azonban már nem annyira. Ezért
nemcsak az aprócska kertbe került
automata öntözőrendszer, hanem a
terasz nagy virágtartó edényeihez és
a zöldtetőre is. A háziak használat
közben a sok terasz és jól tervezett
árnyékolás örömteli „mellékhatására”
is rájöttek: ugyan az egész ház klimatizált, az energiafaló légkondicionáló
berendezéseket még egyetlen percre
sem kellett bekapcsolniuk…❦
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Az öreg épület bontásából származó címeres
téglákat több helyen is felhasználták az új házban
A süllyesztett nappalit,
igen praktikusan nagy
üvegfal választja el a
konyhától. Ötletes
megoldás a téglafalba
épített könyvespolc

A legtöbb ember számára
az igazán jó családi ház szép
panorámájú zöld környezetet,
a szomszédoktól maximális
távolságtartást jelent. A Bagoly
Lajos tervezte városi ház, –
a tulajdonos remek ötleteinek is
hála – bebizonyította, hogy
zártsorú beépítésben, magas
épületek között is lehet intimitást
adó családi házat építeni.
Szöveg: Móza Katalin | Fotó: F. Tóth Gábor

M

asszív, de kényelmes családi házzá aligha átalakítható, öreg épület
állt a bérház tűzfalához támaszkodó modern villa helyén. A bontás mellett
döntöttek, de a csaknem száz esztendős
ház gyönyörű, boltozatos pincéjét megtartották, amely az épület egyik különlegessége lett. A konyha alatti részben helyezték el a kazánt és a borozót. A pince
másik két helyisége a szórakozást és a
kikapcsolódást szolgálja: a terjedelmes
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1. Házi pub a boltozatos pincében, biliárddal és csapolt
sörrel 2. A háló egyik fala rusztikus terméskõ borítást
kapott, ám a többi fal meleg tónusai, a rattan természetessége és a finom, puha kelmék barátságos,
meleg hangulatot teremtenek az alváshoz
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3. A bejárattal szemközti tágas lépcsõház adja meg a ház alaphangulatát. A bontott tégla falfülkék mozgalmassá teszik a látványt. Az alul
elhelyezett világítás sejtelmes hatást kelt. A fémkorlát ridegségét lágyítja a hajókötél, amely a ház gyarmati stílusú berendezésére is rímel 4. A
rusztikus hangulatú, ám nagyon is funkcionális konyhabútor a házigazda tervei alapján készült 5. A földszíneket felvonultató, elegáns fürdõszobában minden karnyújtásnyira van
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A tágas fogadótér nyitott ajtaján át a jól felszerelt

A dolgozóban konyhasarkot is kialakítottak, ahol a

háztartási helyiségbe pillanthatunk be

bárt távirányítóval mûködõ motoros redõny zárja le

bárpulton még eredeti sörcsap is szolgálja a biliárdozókat. A hátsó traktusban pedig remekül megfér az infra szauna, a tusoló és a házi mozi. Az épületbe belépő
nem előszobában, hanem levegős fogadótérben találja magát. Szemben a tágas
lépcsőház gyönyörű, címeres téglákkal
burkolt. A bejárattól jobbra található folyosóról hálószoba és fürdő nyílik. A lépcsőház másik oldalán a konyha-étkezőbe
érkezünk. A rusztikus konyhabútorhoz jól
illik az étkező robusztus, mexikói stílusú
garnitúrája. A konyha-étkezővel egy légtérben, de néhány lépcsőfokkal lejjebb
került a nappali, amelynek meghatározó
eleme a falba épített kandalló. A két oldalról is üvegfalú helyiség teljesen összenyitható a terasszal, amelynek sarkában
grillezőt alakítottak ki. A házigazda ötlete volt, hogy a tűzhely és a fal között
hagyjanak néhány négyzetméternyi helyet, ahol a kerti bútorok, párnák, kisebb
szerszámok jól elférnek.
A földszinti hálószoba érdekessége a
dupla gardrób: külön férfi és női öltözővel. A beugró izgalmassá teszi a látványt,
és ideális helyet teremt a fésülködő asztal számára. A ház teljes berendezésére
a minőségi megoldások és a hivalkodás

nélküli elegancia a jellemző. Az emeleten, a konyha fölötti térbe került a házigazda dolgozószobája, amelyet egyszerre
zár el és kapcsol a közlekedőhöz a kétszárnyú, homok fúvott díszítésű üvegajtó.
A dolgozóból még enni, inni sem kell kijönnie a házigazdának, a szoba sarkában
elegáns konyhát és bárt építettek, amelynek redőnyös ajtói távirányítóval működtethetők.
Gombnyomásra mozognak a terasz árnyékolói, a motoros redőnyök, és ezzel
működik a teljes elektromos és biztonsági rendszer. De házigazdánk remek ötleteinek köszönhetően nemcsak elektronikus vezérlése okán nevezhetjük a villát
intelligens háznak. Mivel a kert kicsi, a
pihenés, a kikapcsolódás helyszíne a terasz, amelyből több is van. A mellvédbe
épített nagy virágtartók öntözését beépített csapok könnyítik. A lépcsőházban a
tetőterasz kijáratához pedig mosdót szereltek, ez jó szolgálatot tesz, amikor az
unokák fönt játszanak vagy éppen fagyiznak. A felső terasz egy részét zöldtető
borítja, ahol díszfák, örökzöldek pompáznak. A korlát oszlopai virágvályúban végződnek, a beültetett repkény néhány év
alatt befutja majd a falakat.k
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Pillantás az emeleti dolgozószobába, amelynek kétszárnyú
tele üveg ajtaja igen dekoratív
megoldás
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