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A hosszú élet titkA
kortárs otthon a Belvárosban



valamikor az 1980-as években, emeletrá-
építés keretében alakult ki az a 175 m2  

alapterületû lakás, ami Rakonczai Gábor 
(Womorrow) tervei alapján, további te - 
tõteraszos szinttel bõvítve kortárs, városi 
lakóteret eredményezett. Az építész jó elõre 
tudta, mivel van dolga, mert már a lakáske-
resés idején jelen volt, javaslatokat tet t  
a megbízójának. végül emellet t döntöt- 
tek, részben a belvárosi lokáció, de fõként  
a meglévõ alapok kínálta lehetõségek 
miatt.  A tervezés mindössze néhány hóna-
pot vett igénybe, hiszen a régi munka- és 
baráti kapcsolat, nem kis részben a hason-
ló esztétikai elvek és igényszint okán szinte 
fél szavakból megértették egymást. 

A kivitelezés viszont, fõként a plusz ráé-
pítés engedélyeztetése miat t (a hivatal 
útjai kifürkészhetetlenek), közel másfél évig 
tartott. A gépészet nyomvonala nem válto-
zott, így a meglévõ strangok jelölték ki az 
alsó és a felsõ szint fürdõszobáinak, mel-
lékhelyiségeinek elhelyezését. Az egyes 
funkciók pozíciója a hagyományos rend-
szert mutatja. eszerint a privát terek: a te- 
rasz felõl hófehér kubusként elkülönülõ 
szülõi háló, továbbá a gyerekszoba, egy 
télikert és galéria a felsõre kerültek, lent  
a konyha, nappali, dolgozó és a háztartás 
„back-office” egységeit találjuk. A hófehér 
falak, pillérek, csontszín vagy halványszür-
ke felületek (fürdõszobai burkolat), helyen-
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A felsõ szint teraszáról nézve hófehér kubusként tárul fel a kétirányú (ún. detektív) üveggel „felnyitott”, benapozott szülõi háló 

ként rejtett funkcionális egységek ellenpon-
tozásul, például belsõépítészeti részleteken 
(az emeletre vezetõ lépcsõ lamelláin),  
a bútorfrontok, keretek, a konyhasziget tel-
jes korpuszán selyemfényû amerikai diófur-
nér borítást kaptak. A logikus belsõépíté-
szeti rendszer kifinomult csomagolást nyert, 

ahol a jól felismerhetõ és kitapintható de- 
signkoncepciót sikerült a tervezõnek a tel-
jes enteriõrben következetesen végigvin-
nie. Avagy a színek, struktúrák összehan- 
goltak és csupa-csupa, szó szerint kéz- 
zelfogható minõségi, sohasem kamuflázs 
anyagokkal épült meg ez a pesti otthon.

A konyha belsõ udvarra nézõ oldala üvegezett féltetõvel és ablaksorral 
lett megépítve. Az amerikai dió furnér öltözteti a bútorfrontokat és  
a korpuszt, illetve keretet képez és vizuális átvezetõ-összekapcsoló 

belsõépítészeti elem a szomszédos terek felé   
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A nappaliban vertikálisan megnyílik, átlátható lesz a tér. Fent a galéria, repülõgépszárny-formában 
végzõdõ mellvédje több Rakonczai-terven visszatérõ elem


