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A régi és az új 
finomegyensúlya

A BAGATELLE GARDENHOUSE, 

AZ EGYKORI SEMLER VILL A FELÚJÍTÁSA
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Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

A Németvölgyi út 15. szám alatt álló, 30-as évekbeli villa sokáig magára hagyatva, 
elhanyagoltan állt, éles kontrasztban a mellette álló Villa Bagatelle felújított 
épületével, míg annak tulajdonosai, az Ágnes és Albrecht Wirtz házaspár meg nem 
vásárolta. A villát a közelmúltban felújították és home hotellé alakították át, mely 
hivatalosan április 25-én nyílik meg Bagatelle Gardenhouse néven. 
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önazonosság volt a fő mot-
tónk, abból indultunk ki, hogy mi hol érez-
nénk jól magunkat” – mondta az épületről 
Ágnes Wirtz. Elmesélte azt is, hogy egy olyan 
teret szerettek volna teremteni, amihez kapcso-
lódni tudnak a vendégek, mely természetéből 
fakadóan nyitott mások felé, ahogy ők maguk 
is azok. Az alapkoncepció egy kis otthon-sze-
rű villalakás kialakítása volt, ahova hosszabb-
rövidebb időre be lehet költözni. Az épület úgy 
készült, mintha a saját otthonuk lenne. A villa 
a posztókereskedő Semler család megbízásából, 

1936-ban épült Szivessy Tibor tervei alap-
ján. Szivessynek hosszú építészeti pálya adatott 
meg, neve a 20. század első felében összekap-
csolódik Jánszky Béláéval, akivel 1914-18, majd 
1926-32 között együtt dolgozott. ( Jánszky a 
kecskeméti Művésztelep egyik alapítója volt, 
tehát a magyar szimbolizmus, az art and craft 
sajátos művészeti személetében alkotott.)
Szivessy Tibor a Semler villa épültekor, önál-
lósodva, már a 30-as évekre jellemző klasszici-
záló, geometrikus modernista stílusban tervez. 
A Semler villa is ezt a klasszicizálódó szellemű 

modern építészetet tükrözi árkádíves és körab-
lakaival, homlokzati szobrával, tömegével. A 
Semler villa eredeti terveit a levéltár őrzi, ám 
a történelem átrajzolta a villa és lakói életét is, 
így mai formája sem egy rekonstrukció, hanem 
finom átirata az eredeti szellemiségének. 
A Semler család neve kikopott a köztudatból, 
habár a századelőn sikeres posztókereskedő 
céget tulajdonoltak, vevőkörük a legelőkelőbb 
társaságból került ki. A családnak köszönhe-
tően terjed el Magyarországon az angol posz-
tó. Üzletet tartottak fent Budapesten és 

„Az
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A folyosó is nagyvonalú 
utalás a régi villák 
tipikus térfelosztására

A villa egyetlen közösségi tere 
az árkádok mögött lévő nagy 
ablakfelületű étkező- és 
konyhatér

Az épület nem hivalkodik az értékeivel, csak várja, 
hogy megoszthassa másokkal is
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Az épület egyik ékessége a megbízó 20. századi 
és kortárs magyar festészeti gyűjteménye
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Mind a hat vendégszoba 
különböző karakterű

« Minden egyes 
tárgynak, bútornak 
saját története van

Londonban, illetve számos kisebb lerakatuk 
volt világszerte. Semler Elemér, a család 
magyarországi üzleteinek gazdája volt a Német-
völgyi úti villa megrendelője, ahol feleségé-
vel, Epstein Erzsébettel és lányukkal éltek. A 
háború alatt a zsidó származású családot kila-
koltatták és a gettóba költöztették. Az bizto-
san tudható, hogy a háborút túlélték. Az új 
tulajdonosok igyekeznek a ház és a család tel-
jes történetét is felkutatni. A villa, futólag 
személve, külsejében és belsejében is eredeti-
nek tűnhet. Csak az apró részletek és a kiala-
kítás finomsága árulja el, hogy szinte teljesen 
átépült. Homlokaztának ablakkiosztását követ-
ték, a nyílászárókat is ugyanolyan formájúra 
cserélték ki, csak a hátsó homlokzat kapott az 
eredetihez képest eltérő, nagy ablakokat, illet-
ve nyitottak pár újat az oldalhomlokzaton. 
Az építészeti tervezést a Benczúr–Weichinger 
Studio készítette, szoros együttműködésben 
a ház belsőépítész tervezőjével, Móder Edit-
tel. Elmondásuk alapján a villa építészeti és 

belsőépítészeti tervezésénél sem volt szempont 
az eredeti állapot konzerválása. Weichinger 
Miklós építész kiemelte, hogy építészeti mun-
káikban a magyarországi szokásokkal ellen-
tétben nem egy archaizáló, a régi folytatása-
ként értelmezett építészetet követnek, hanem 
a réginek egy átiratát, finom utalását igyekez-
nek megvalósítani. Az épületben a belső tere-
ket újraosztották, mellyel hat szobát alakítot-
tak ki a földszinten és az emeleten. Az egyik 
markáns kortárs építészeti elem az épület hátsó 
traktusának átalakítása lett: a régi kőoszlopos 
terasz beépítésével hozzátoldottak egy új egysé-
get, ezáltal kialakult egy fedett, árkádos veran-
da és terasz, mely a villához tartozó kertre néz. 
A félig nyitott, üveges télikertet szabálytalan 
kiosztású, árkádíves veranda keretezi, amiből 
egy finom, zavarba hozó építészeti játék kereke-
dik: a látogató is nehezen tudja eldönteni, hogy 
régit vagy újat lát-e. Ez az építészeti jel az egyik 
legszebb eleme az épületnek. 
A teljesen új lépcsőház a régi helyén áll. 

Klasszikus régi mintára tervezték, közben tech-
nikai kialakítása átirata a korabelinek. A föld-
szinten folyósót alakítottak ki, melynek fal-
síkját a szobák mérte adja ki. A folyosó is 
nagyvonalú utalás a régi villák tipikus térfel-
osztására. Az egész házra igaz egy finomegyen-
súly a régi és az új megtalálása között. A ter-
vező és a megbízó is egyarán kiemelte, fontos 
számukra, hogy a villának része legyen a múlt-
ja. A tervezés folyamatában talán ugyanolyan 
mértékben tetten érhető az intuíció, mint a 
tudatosság. A belsőépítészeti munkákat Móder 
Edit végezte, s kiemelte, hogy az enteriőr kiala-
kításának egyik legmarkánsabb elve, hogy nem 
up to date design tárgyakat és bútorokat válo-
gattak össze, hanem időtálló darabokat, ame-
lyek mégis kortársak. A belsőben eklektikus-
ság dominál, minden egyes tárgynak, bútornak 
saját története van, ami a megbízó, a tervezők, 
a dolgozók és mindazok személyéhez kötődik, 
akik részt vettek a munkálatokban, ezáltal ott-
honossá és személyessé válik a tér. 
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A szobák belsőépítészeti 
rendező elve a vállalt 
eklektika

»  Az ún. "könyvtár-szoba" 
a művészeti tárgyú albumok 
forgatására csábít

A tervezés folyamata közben vált szemponttá, 
hogy magyar designereket vonjanak be, olya-
nokat, akik még nem annyira ismertek, de kap-
janak bemutatkozási lehetőséget. A belsőben 
így találhatóak Blum & Wolf-lámpák, Vándor 
Krisztina textiltervező takarói és párnái, aki 
egyedi szőnyegeket, illetve párnahuzatokat is 
tervezett, amelyek harmonizálnak a szobák szí-
neinek karakterével. A Kezemura egy komp-
lett új kerámiakészletet tervezett a villa számá-
ra. A Semler család posztókereskedő múltjáról 
a textíliák hangsúlyos elhelyezésével is igye-
keztek megemlékezni. Az anyaghasználatban 
kerülték a műanyagot, illetve, ha ez elkerülhe-
tetlen volt, akkor is csak „first used” műanya-
got használtak. Az épület hat szobájának 
különböző karaktere, hangulata van. Az épü-
let egyik ékessége a megbízó 20. századi és kor-
társ magyar festészeti gyűjteményének elhelye-
zése, melyben, a teljesség igénye nélkül, Fehér 
László-, Szűcs Miklós-, Bak Imre- és Vojnich 
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Az árkádíves és körabla-
kok a klasszicizálódó 
szellemű modern 
építészetet tükrözik

»   Az egyik markáns 
kortárs építészeti elem az 
épület hátsó traktusának 
átalakítása lett

A tervezés nem az archaizálásra, a régi folytatására 
törekedett, inkább a kortárs átirat felé mozdult el 

Erzsébet-képek vannak. A festmények kom-
ponáló szerepet is kaptak a szobák enteriőrje-
inek kialakításakor. Az egyik a „Betű szoba” 
elnevezést kapta, ez az épület homlokzatának 
karaktert adó „bay window” zárterkélye mögött 
húzódik. Az eredeti építészeti elem által meg-
határozott karaktert követve a falat könyves-
polc borítja, ahol a tulajdonosok művészeti 
könyvgyűjteménye kapott helyet. Mindez azt 
a cél is szolgálja, hogy aki az épületben meg-
száll, megismerkedjen a magyar művészettel 
és kultúrával. A villa megnyitása után tervez-
nek nyitott bejárást is, ahol bemutatják gyűj-
teményük darabjait. A villa egyetlen közösségi 
tere az árkádok mögött lévő nagy ablakfelü-
letű étkező- és konyhatér, melyben hatalmas 

étkezőasztal áll. Átmenetet teremt, a kintet 
és bentet olvasztja össze, egytér-szerűségét a 
kifuttatott padló, a mennyezet, a világítás és a 
színek folytatólagossága is csak hangsúlyosab-
bá teszi. A szobákban nem helyeztek el televízi-
ót, hogy ezzel is serkentsék a közös térben való 
időzést, egymás megismerését, hisz ez a vil-
la invitáció: egyrészt kezdeményezi a személyes 
megismerést, másrészt a betekintést a magyar 
művészetbe és kultúrába. A részletek gondos 
kialakítása arról árulkodik, hogy a végered-
ményt nem csak a megrendelő érezheti magáé-
nak, hanem a tervezők és a projekt összes részt-
vevője is. Az épület nem nagyzol, pedig értékei 
hatalmasok, de nem is hivalkodik velük, csak 
várja, hogy megoszthassa mással is.
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A MOBILI MANIA BÚTORAI A BAGATELLE 
GARDENHOUSE-BAN

Egy harmonikus enteriőr létrejöttéhez 
elengedhetetlen a különféle szakterületek 
konstruktív együttműködése. A Bagatelle 
Gardenhouse megvalósulásában is számos 
vállalkozás működött közre, hogy valóra 
válhasson a tulajdonosok és a belsőépítész 
koncepciója. Ennek az együttműködésnek 
volt aktív szereplője a Mobili Mania 
is, asszisztálva a tervező munkájához. 

A családias hangulatú bútor- és kiegészítő-
forgalmazó cég több mint 20 éve a hazai 
design bútor piac ismert és elismert 
szereplője. Tapasztalatainak, kapcsolatainak 
és kompetenciájának köszönhetően valódi 
segítséget nyújt magánügyfeleinek és 
szakértő asszisztenciát építészpartnereinek 
a különféle projektek megvalósítása során, 
legyen szó magánlakásokról, szállodákról, 
éttermekről vagy irodák közösségi tereiről. 

Termékválogatás, anyagok, felületek és 
színek kiválasztása, helyszíni egyeztetések, 
személyes konzultációk, egyedi megoldások 
kivitelezése, folyamatos egyeztetés a 
gyártókkal mind fontos szerepet játszanak 
az ügyfeleikkel és a partnereikkel 
történő sikeres együttműködésben. 

A teljeskörű projektkezelés mellett a 
legfontosabb tényező a széleskörű 
termékkínálat, mely lehetővé teszi a 

Mobili Mania

1132 Budapest, Victor Hugo utca 45.

+36 1 321 7310

info@mobilimania.hu

www.mobilimania.hu

Mobili Mania számára ügyfeleik egyedi 
koncepcióinak megvalósítását. Portfóliójában 
megtalálhatóak a minőségi olasz bútorgyártók 
termékei mellett a kimagasló spanyol gyártók 
darabjai, valamint letisztult skandináv 
termékek. A cég régóta dolgozik együtt 
olyan nagy nevű cégekkel, mint Cassina, 
Fritz Hansen, Gubi, Arper, Kristalia, Alias, 
&tradition, Viccarbe, Andreu World.

A látszólag eltérő stílusú bútorok harmonikus 
egészet alkotnak részletekre figyelő, egységes 
szemléletű válogatás esetén, mint ahogy ez a 
Bagatelle Gardenhouse tereiben is történt. A 
kortárs top designerek bútorai mellett – mint 
például a Sebastian Herkner által újragondolt 
Thonet 118 szék, valamint a Jaime Hayon 
által tervezett Aleta lounge szék és Palette 
dohányzóasztal – olyan nagynevű alkotók 
bútorai jelennek meg a Bagatelle enteriőrjeiben, 
mint az Arne Jacobsen által 1958-ban tervezett 
Egg fotel, illetve Le Corbusier LC2 fotelje. 

A Mobili Mania vallja, hogy nemcsak a különféle 
stílusok, hanem különböző korszakok tárgyai is 
kiegészítik egymást egy enteriőrben. Az időtálló 
design klasszikusok és a kortárs darabok 
különleges atmoszférát teremtenek. A tér 
karakterét meghatározó bútorok kiválasztása 
mellett a Mobili Mania kiemelt hangsúlyt 
helyez a kiegészítők kiválasztására is, melyek 
személyessé és egyedivé teszik az enteriőröket. 

A Mobili Mania legfőbb célja az eredeti, 
időtálló, minőségi tárgyak forgalmazása. 
Meggyőződésük, hogy a több mint 50 éve 
készült tervek napjainkban is megállják a 
helyüket mind funkcionálisan, mind formailag, 
mind minőségben, ezért megérdemlik az 
eredetiség tiszteletét. Büszkék arra, hogy 
kínálatukban elérhetőek az eredeti tervek 
alapján készült, sorszámozott bútorok.

A több évtizedes tapasztalatai, valamint a 
gyártókkal és partnerekkel évek óta épülő 
kölcsönös bizalom az alapja a Mobili Mania 
hozzáértő munkájának. Legyen szó nagy 
volumenű közületi projektekről, irodákról, 
közösségi terekről vagy magánlakásokról, a 
Mobili Mania minden ügyfelet kiemelten és 
személyre szólóan kezel. A személyes kapcsolat 
fontossága elengedhetetlen számukra egy 
enteriőr berendezése során. Tisztelik az eltérő, 
egyéni ízlést, mindamellett finoman vezetik, 
segítik ügyfeleiket a választás során azért, 
hogy az enteriőrben igazi harmónia alakuljon ki.
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közösségi terekről vagy magánlakásokról, a 
Mobili Mania minden ügyfelet kiemelten és 
személyre szólóan kezel. A személyes kapcsolat 
fontossága elengedhetetlen számukra egy 
enteriőr berendezése során. Tisztelik az eltérő, 
egyéni ízlést, mindamellett finoman vezetik, 
segítik ügyfeleiket a választás során azért, 
hogy az enteriőrben igazi harmónia alakuljon ki.
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Árnyékolástechnika
Karnis
Lakástextil
Exkluzív tapéta
Egyedi szőnyeg
Kárpitozás
Lakberendezés
Tervezés
Kivitelezés

H‐2040 
Budaörs, Budapesti út 85.
Tel.: 06/23‐500‐269
06/23‐441‐669
Mob: 06/30‐429‐9964
E‐mail: info@dekormax.hu
www.dekormax.hu


