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Óbudán? Családi ház? az az Óbuda éppenséggel a RÓzsadomb alja, egykoRi sváb szõlõsgazdák 

településhelye, az egyedülállÓ színész Családja pedig a süldõ labRadoR és egy maCska. ezek után 

máR Csak öRök dilemmám jöhet: mennyi taRtozik egy magánházbÓl az utCa népéRe?

Szöveg: 
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A szürke mögé rejtett árnyAlAtok
Családi ház Óbudán

A dilemma rögtön oldódik, amikor meglátjuk 
a szabálytalanul szabályos szürke homlok-
zatot – vitán felül ez a zárt utcasor legerede-
tibb foltja. Pedig nem erõlködik, kifejezet- 
ten visszavesz, csupán a szürkébe ágyazott 
kísérõszínekkel csap oda a magyar utcaké-
pek folyamatos vakolathiánnyal vagy ritkáb-
ban fagyiszínekkel támadó szokásainak. 
Nyoma sincs a kivagyiskodásnak, még egy 
egyénieskedõ erkélykorlát – sõt erkély sincs. 
(Nyilván, mondhatnánk erre hûvös józanság-
gal, hiszen a ház egyszintes, de tudjuk hol 
élünk és láttunk mi már karón varjút, számo-
sat.) A homlokzat tehát nem dicsekedni, 
inkább elrejteni akar, különös tekintettel arra, 
hogy ha nem így tenne, az utcáról simán be 
lehetne látni. Így aztán az ablakok nagyobb 
darabja kifelé vakfolt és csak befelé enged 
fényt, a kisebb keretek sárgája és kékje, illet-
ve az ajtó pirosa viszont uralja az összképet. 

A magánházak örök dilemmája ugyebár 
az, hogy hol kezdõdik, illetve hol végzõdik  
a privátszféra, mennyire költözhet ki a tulajdo-
nos egyéni ízlése a mindenki által használt 
utcára. A kívülálló itt elsõsorban a környezet-
hez mért szokatlan színeket és/vagy visszafo-
gottságot veszi észre – lesz, akinek a szürke 
tûnik majd harsánynak, lesz, akinek az élénk 
kísérõ színek, nekem éppenséggel csak a kör-
nyezõ házak formai kakofóniáját emelik ki. 
Amúgy békés, domboldali utca ez, még min-
dig számos földszintes szõlõsgazda házzal, 
az új tehát természetesen illeszkedik. (Ugyan 
ebbõl már semmi sem látszik, de valójában 
ikerház – csak éppen az egykori kõmûves-
mester háza másfelé fejlõdött, mint manzárdos 
kutyaólablakokkal megemelt ikertestvére.)
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Körbejárható kortárs tér kortárs képekkel - a pécsi évek emlékeként az elõtérben egy korai Pinczehelyi Sándor kép...

Borz Kovács Sándor legendás,  a hetvenes évekbõl való Vargánya lámpacsaládja több változattal  
is felbukkan - itt az ebédlõasztal fölött, állólámpaként pedig az ablak melletti jobb sarokban
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A fehér falakat pirosak, kékek, zöldek keretezik

Az ebédlõt és nappalit tagoló beépítésben mûködik a kandalló - a másik oldalon ülõpadkával



46

Már bent vagyunk és a következõ felmerülõ 
kérdés, hogy mennyi van jelen a tervezõbõl és 
mennyi a terveztetõbõl? Akár az is lehet, hogy 
sokat vitatkoztak, de ebbõl semmi nem látszik. 
Pontosabban maga a tervezés sem szúr szemet 
sehol, sikeresen háttérben marad. Nincs semmi 
különösebb fakszni, szép, világos, összefüggõ 
a tér, ha voltak is kényszerek, azok nem 
érezhetõk: se nem beszorítottan kicsi, de nem is 
egó-hosszabbítóan nagy. A zömök L-alakot az 
alaprajzon a terasz majdnem négyzetté egészí-
ti ki – az udvar minimális, viszont a zölddel be-
futott térfalak szinte beköszönnek a teraszajtón. 
A belsõt csak részben töri meg egy (kopolit)
üvegfalú blokk (benne gardrób és fürdõszoba – 
és a nappali tértõl részben leválasztja a hálót), 
de azért vannak zugok is, keskeny átjárók.  
A nyílászárókeretek élénk színei itt a fehér falak-
hoz tesznek hozzá – kék, zöld sárga és a leg-
erõsebb hangsúly szintén a pirosé (ami  
a beépített konyhafalból is visszaköszön).

Kortárs képek (de nem a lakberendezõ 
által ajánlott trendi fajtából), tekintélyes 
könyvespolc, õsjégszekrénybõl lett komód, 
rajta a magyar designtörténet top százas 
olvasólámpája (Borz Kovács Sándor legen-
dás Vargánya lámpacsaládja a hetvenes 
évekbõl, mely amúgy több darabbal is jelen 
van) – és akkor már rég túllapoztunk a ter-
vezõ és terveztetõ együttmûködésén. Sõt 
lehet, hogy már egyenesen privatizálok: ez 
egy nagyon szerethetõ élettér, és azért, mert 
igazi. Mert több évtizedes akut kultúrafüg-
gés nélkül ez nem jött volna ebben a formá-
ban össze, ez pedig már rég túl van a hom-
lokzat, falak, térkiosztás hardverjén.
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A belsõt tagoló üvegfalú kopolitblokkban a gardrób és a fürdõ kapott helyet




