
20 21

MIDLIFE
ÖRV ENDETES TÉN Y, HOGY A K ÉSŐMODER N 

ÉPÍTÉSZETI PER IÓDUS ÖRÖKSÉGÉNEK ÜGY E 

A Z ELMÚLT ÉV EK EGY IK LEGFONTOSA BB ÉPÍTÉ-

SZETELMÉLETI K ÉR DÉSÉV É VÁ LT IDEH A ZA IS. 

FÁJÓ V ESZTESÉGEK, FONTOS A LKOTÁSOK 

PUSZTUL ÁSA MELLETT SZA K M A I KONFER ENCI Á K

SOR A, FI ATA L KUTATÓK H A DA FOGL A LKOZIK 

A ’60-AS, ’70-ES ÉV EK A LKOTÁSA INA K Ú JR A FELFE-

DEZÉSÉV EL , ÉRTÉK FELTÁR ÁSÁVA L . 

Ez a folyamat nem pusztán a dokumentálásra szo-
rítkozik, hanem sok esetben találkozunk olyan 
tervezői elképzelésekkel, amelyek a megrendelői 
igényeket az értékek felismerése, megértése, elfo-
gadása felé terelik. Nincsenek illúzióink. A kor-
szak technikai, technológiai lehetőségei korlá-
tozottak voltak napjaink adottságai, elvárásai, 
szabályozása felől nézve. Így a megmentett házak 
esetében elkerülhetetlen az átépítés, korszerű-
sítés. Valódi kihívás ez, de értő tervezők kezé-
ben az elfeledett, kifakult értékek új esélyt kap-
hatnak. Így történ ez dr. Török Ferenc ügyvéd, 
kétszeres olimpiai bajnok öttusázó 1974-ben, 
Schőmer András építész által tervezett egykori 
családi házának átépítése kapcsán is. Az átépítést 

és belsőépítészetet irányító Benson Marcell épí-
tész és tervezőtársai, valamint a filmgyártás vilá-
gában elismert megrendelő, illetve a belső terek 
berendezését jegyző Csáki Tünde szemlélete rend-
kívül tanulságos. Tisztában voltak vele, hogy az 
erős karakterjegyekkel bíró ház átalakítása hason-
lóan erős karakterjegyekkel rendelkező esztéti-
kai világ megidézésén keresztül képzelhető csak 
el. Éppen ezért, és nem utolsósorban a filmes kötő-
dés okán, végül az alapkoncepció ihletői Breuer 
Marcell amerikai korszakának első évtizedei let-
tek, a részben még Walter Gropius-szal közösen 
jegyzett ’40-es, valamint az ’50-es években épült 
Chamberlain Cottage vagy a Stillman House, 
a Starkey (Alworth) House, a Krieger House, 

Kés ő mod e r n vil l a új  él ete
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GY UR ICZA JÁ NOS
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Az átépítés koncepciójának megérté-
séhez fontos látni az eredetileg 
1974-ben felépült, Schőmer András 
tervezte villa átépítés előtti állapotát.
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a New Canaan-i stb. családi házak építészeti nyelve. 
Adott volt az eredeti vöröstéglás épület, teraszok-
kal hangsúlyos vertikális rendszere, ami a föld-
szintről elemelt, könnyed jelleget kölcsönzött az 
épület kubatúrájának. Kihívást jelentett ugyanak-
kor, hogy az átépítés után három generáció hasz-
nálja majd a házat, a földszintre a nagyszülők, 
a középsőre a szülők, míg a legfelsőre a serdülőko-
rú gyermek költözik be. Ez a program azt igényel-
te, hogy az immár üvegezett teraszdoboz-kiegészí-
tések mellett, egy fémborítású is felépüljön a lapos 
tetős eredeti épületre. A fehér homlokzati festés, 
a teraszok rendszerének oldottsága, túlnyúlásai 
alkalmasak voltak arra, hogy Breuer valódi előkép-
ként hasson. Így elegáns, valóban az ’50-es évek 
amerikai villaépítészetére utaló elegancia, aura len-
gi körül a házat, illetve a fehér szín könnyűsége hoz-
zájárul ahhoz, hogy az emeleti nappalit, földszintet 
kiegészítő zárt üvegdobozok szervesülni tudjanak 
az eredeti architektúrába. Teraszsíkok zárt vagy 
nyitottnak ható rendszere ez, ami nem erőszakol-
ja meg a Schőmer-féle ház tömegformálását, tagolt-
ságát. Ugyancsak jól szolgálja a könnyedséget az 
teraszok oldalán végigfutó, szürkés hullámfedés, 
amit Breuer ugyancsak előszeretettel alkalmazott.
Hogy az amerikai modernizmus, a nyugati part, 

vagy akár Hollywood szellemisége még erősebben
átélhető legyen, ahhoz lépjünk be a házba, ami 
nem pusztán belsőépítészeti, funkcionális szem-
pontból alakult át, hanem belső tereiben olyan 
vizuális részleteket, szinte filmes díszletbe illő 
megoldások sorát látjuk, amik a tárgyak szenve-
délyes szeretetéről és a stílus következetes kéz-
ben tartásáról tudósítanak. A hálószoba, közleke-
dő tapétái, színei, bútorai, mintha David Lynch-et, 
Tarantinót idéznék meg, de nincs itt persze szó 
semmiféle sznobériáról, túlzásról. Rendkívü-
li az aranyló rézburkolatok használata a konyha-
pultnál, amiket azonban a beépített konyhaszek-
rény méltóságos, mély tónusú faanyaga, a másik 
fal kőborítása kitűnően ellenpontoznak. Emlé-
kezetes, a későmodern időszakot felvillantó für-
dőszoba-enteriőr, a háló helyiséget leválasz-
tó zártszelvény-keretes drótüveg térhatárolás is.
Hogy egy közhelybe hajló igazsággal zárjuk: 
minden épület rendelkezik életciklusokkal. 
Ez a későmodern épület értő kezekben esélyt 
kapott arra, hogy „életútjának felénél”, negyven-
négy évesen ne a pusztulás, bontás felé tartson, 
hanem az kiteljesedés, megújulás felé. Tervezői 
a múltat hívták segítségül ugyan, de Breuer kor-
talannak ható modernizmusa igazán jól áll neki.  

A kert felőli lépcsőkorlát az egyik 
legerősebb identifikációs elem, 
ami az eredeti házból megmaradt. 
Kapcsolatot teremt a klasszikus 
és későmodern, illetve az átépítés 
idősíkjai között. 

Fémborítású ráépítéssel egészült ki 
a tetőterasz, ami a harmadik generáció 
lakrésze, és egy belső csigalépcsővel is 
kapcsolódik az alatta lévő szinthez. 
Az eredeti előtető és szélfogó új falának 
körperforációi is Breuer korát idézik.

Volumen (bruttó): 550 m 2

Tervezés éve: 2015

Átadás éve: 2016

Építészet, belsőépítészet: BENSON M ARCELL 

Társtervező: GY UR ICZA JÁ NOS

Világítástervezés: SZA BÓ ESZTER 

(BE LIGHT K FT.)

A ház eredeti tervezője: 

SCHŐMER ANDR ÁS (1974)

Enteriőrtervező: CSÁ K I TÜ NDE



24 25

Konyhapult, étkező és nappali 
példás átgondoltságot 
mutatnak úgy a téri kapcsolat, 
mint a tárgykultúra terén.

AZ ’50-ES ÉVEK AMERIKAI 
VILLAÉPÍTÉSZETÉRE UTALÓ ELEGANCIA, 
AURA LENGI KÖRÜL A HÁZAT
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AZ 
ALAPKONCEPCIÓ 
IHLETŐI BREUER 

MARCELL 
AMERIKAI 

KORSZAKÁNAK 
ELSŐ ÉVTIZEDEI 

LETTEK

Kitisztult a belsőépítészet kapcsolat-
rendszere, és új burkolatokkal 
frissültek fel a terek. Jól látható az 
eredeti ajtó kör nyílásai és a szélfogó 
körei közötti kapcsolat. 
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Háttérben a szülők és a gyermek 
szintjét összekötő csigalépcső látható. 
A drótüveges megoldás, illetve 
a szaniterek bronz színe elmúlt 
korokat idéz meg.

Filmes hangulat a szülői háló beren-
dezésében. Jól látható az átépítés 
utáni téri kapcsolatrendszer az 
öltözőszoba, fürdő, háló között. 
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« Erős, karakteres, 
filmes vizualitás 
a belső tér több 
részletében.

Pillantás a tinédzser-
szobába.

A HÁLÓSZOBA, A KÖZLEKEDŐ 
TAPÉTÁI, SZÍNEI, BÚTORAI, MINTHA 

DAVID LYNCH-ET, TARANTINÓT 
IDÉZNÉK MEG
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Egyszerű gardróbhelyiség helyett mód 
kínálkozott egy teljes értékű, 
természetes fényben úszó öltözőszoba 
berendezésére is. Oldalt a szinteket 
átkötő csigalépcső. 

AXOR MANUFAKTÚRA

Bővebb információ:

Hansgrohe Kft.

1139 Budapest, Forgách utca 11-13.

Telefon: 06 (1) 236 9090

Email: info@hansgrohe.hu

Web: www.hansgrohe.hu

Facebook: facebook.com/hansgrohe.hungary 

A folyamat természetesen nem most kezdő-

dött, inkább mostanra forrott ki az a technoló-

gia, amely lehetővé teszi az egyéni felületek és 

formák gyártását a fürdőszobai szerelvények 

szegmensében is. 2002-őt írunk, amikor egy 

németországi gyárban megkezdi működését 

az úgynevezett  Axor Manufaktúra. Az 1901-

ben alapított Hansgrohe dizájnbrandje az Axor 

ismerősen cseng a belsőépítészek, lakberen-

dezők, sőt már a végfelhasználók fülében is, 

hiszen évek óta a világ vezető formaterve-

zőivel, építészeivel (Philippe Starck, Patricia 

Urquiola stb.) együttműködve dobja piacra 

sorozatait 25 éve. 

Az egyedi feliratozású, színű és méretű 

csaptelepek és zuhanyrendszerek is először 

az Axor márkán belül jelentek meg, amikor 

a Hansgrohe – a mára sok iparágban alkalma-

zott – PVD-technológiát megvásárolta az ame-

rikai NASA-tól. Az eljárás lényege, hogy fel-

hevített, nagy tisztaságú bevonatoló anyag 

párolog vagy azt elektronsugárral, ívkisülések-

kel porlasztják. Ezt követően az elporlasztott 

anyag felületi rétegként lecsapódik a bevon-

ni kívánt termékre. Az egész folyamat úgy-

nevezett vákuumkamrákban zajlik, amelybe 

különféle gázokat juttatnak el, attől függően, 

hogy milyen speciális színt szeretnének elérni. 

Az eljárás egyik „mellékes“ előnye, hogy a fent 

leírt folyamatokat már előre lekrómozott ter-

mékeken hajtják végre; a speciális felület így 

plusz rétegként jelenik meg a termék felszínén, 

így az még ellenállóbbá válik a külső beha-

tásokkal (vandalizmus, agresszív tisztítósze-

rek) szemben.

A fenti szortiment másfél évtizeddel ezelőtt 

jellemzően a projekt-üzletágban volt csak 

elérhető, hotelek vagy akár óceánjárók (pl. 

Queen Mary II.) igényeire (saját logó a ter-

méken, speciális szín, magasított csaptelep) 

alapozva. Mára az Axor Manufaktúra 15 egye-

di felületet kínál „sorozatban“ polírozott, szál-

csiszolt vagy homogén felületekkel mindenki 

számára, legyen szó nagyobb beruházásokról 

vagy akár családi házakról  Kiváló példa erre 

a lapunk mostani számában bemutatott Her-

man Ottó utcai lakás egyedi gyártású arany 

felületű csaptelepei és zuhanyai.

Csaptelepek individualizációja

A világkereskedelemben részt vevő szinte összes fontosabb iparágán keresztülvonult az a trend, 
hogy a gyártók – a tömegcikkek mellett – egyre több olyan terméket dobnak piacra, amelyek egy 
adott fogyasztó igényeire vannak testreszabva. Jellemző példák vannak erre az autógyártásban, de 
létezik egyedi gyártású (ún. custom) szörfdeszka is. Nincsen ez másként a szaniterek tekintetében 
sem: ma már minden nagyobb gyártó egyedi színű, méretű csaptelepekkel, zuhanyrendszerekkel 
jelentkezik.


