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Harmóniába oltott 
TUDATOSSÁG 

háznéző

EGY RÉGI KANDELÁBER INSPIRÁLTA  
A KICSIT RUSZTIKUS, KLASSZIKUSAN ELEGÁNS 
BELSŐ TEREKET, MÍG KÜLSŐ JEGYEIBEN BÉKÉS, 
MEDITERRÁN VILÁGOT ÍGÉR ANITÁÉK OTTHONA: 
EGY BALATON MELLETTI CSALÁDI HÁZ.
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háznéző

még a madarak is másképp csiripelnek errefelé, állítja Anita, aki férjével, 
Lászlóval és két gyerekükkel szeretett volna a Balaton mellé költözni. „Olyan 

érzés Gyenesdiás környékén, a tóval párhuzamos utcában élni, mintha folyamatosan nyaral-
nánk” – meséli Anita, aki hálás a férjének, hogy megtalálta ezt a barátságos, zárt udvart. 
Azonnal beleszerettek a telekbe, és a lakberendezőként dolgozó Anita pontosan tudta,  
milyen ház illene ide. A megszokottól eltérő módon, a bútorok méretéből, az egyes tevékeny-
ségek helyigényéből kiindulva tervezte meg az alaprajzot Lászlóval közösen, aki az épület 
kivitelezését is felügyelte. Két, már felnőtt gyerekük az emeleten önálló lakrészt kapott saját 
nappalival és fürdőszobával. Fontos szempont volt, hogy a földszinten legyen egy nagy kö-

zösségi tér, amelynek része a konyha is. Anita lelkes szakács, és annak ér- 
dekében, hogy főzés közben se maradjon magára, amerikai konyhás nap-
palit álmodott meg. Praktikus háziasszonyi énje vezette a kezét, amikor 
helyet szentelt egy szép, világos mosókonyhának, és akkor is, amikor a ga- 
rázs és az előszoba közé akkora méretű gardróbot tervezett, amelyben 
elfér az összes kabát és sáros cipő, így a házba már ezek nélkül léphetnek 
be. A saját lakrészük tervezésekor viszont sokkal nagyobb teret engedett 
a látványnak: egy térbe szervezte a hálószobát, a gardróbot és a fürdő-
szobát, ami régi vágya volt. „Nagyon szeretjük a falak nélküli szabad teret, 
hogy ajtók nyitogatása nélkül jövünk-megyünk. De csak olyan pároknak 
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ház és kertje A nem túl nagy 
telken egy „ékszerdobozszerű” hátsó 
udvart képzeltek el Anitáék. Ennek 
érdekében télen-nyáron zöld, illetve 
hosszan virágzó növényeket, például 
sok levendulát ültettek az épület köré.

terasz A család kényelmét két 
terasz szolgálja: az egyiket tavasztól 
őszig étkezőként használják, a másik 
a pihenés, a családi, baráti beszél-
getések színhelye. A gerendákból 
készült pergola futónövényekkel be-
nőve ad majd hűs árnyékot.
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ajánlom ezt a megoldást, akik egy ritmusban élnek, mert a hajszárító vagy az elektromos  
fogkefe zaja zavarhatja azt, aki pihen” – avat be Anita.
Mivel a férjével a természetes anyagok és a hagyományos technológiák hívei, az épület  
gépészetét nem bonyolították túl: szabályozható gázfűtést terveztek radiátorokkal és pad-
lófűtéssel, amelyet egy hőszivattyús hűtő-fűtő berendezéssel és egy fatüzelésű kandallóval 
egészítettek ki. Nem gondolkodtak egyetlen konkrét belsőépítészeti stílusban sem, végül  
az inspirációt egy régi vas kandeláber adta: az antracitszínű, míves oszlopot az étkező és  
a nappali közé építették be, és ez meghatározta a további irányt. Egyrészt szerettek volna 
egy kis természetes rusztikusságot, amelyet a látszógerendák és a vékony, pattintott kőbur-
kolat képvisel, valamint az olajozott tölgypadló. Ez utóbbit meleg, puha járófelülete miatt  
különösen kedvelik, így az egész házban ezt használták, a konyhapult előtti egyméteres sáv 
és a fürdőszoba kivételével. Csipetnyi eleganciára is vágytak, amelyet például az egyszerű, 
fehér falakkal és a szürke, modernebb stílusú bútorokkal teremtettek meg – az ülőgarnitú-
rát és az étkezőszékeket leszámítva egyedi tervezésű és gyártású darabok. A pontot az i-re 
egy-két régi kedvenc képpel, illetve a gondosan megválogatott olasz világítótestekkel tették 
fel. „Értékeljük azokat a minőségi tárgyakat, amelyekben van egy kis történelem, ugyanakkor 
megfelelnek a mai kor elvárásainak, és ezek a lámpák ilyenek.” Néhány hónappal a beköltö-
zés után a család teljesen birtokba vette új otthonát, már csak egyetlen feladatuk van hátra: 
kivárni, amíg a növények a kertben megteszik ugyanezt.

nappali A fehér és szürke alap-
színek hűvös egyszerűségét jól ellen-
súlyozza a gerendák és a tölgypadló 
melegsége, a kő falburkolat ruszti-
kussága. A színes párnák és a barok-
kos hangulatú lámpák leheletnyi 
luxust csempésznek a helyiségbe.

fókuszpont Nemcsak azért 
választottak sarokkandallót, mert 
optikailag kevésbé ugrik ki a fal sík- 
jából, hanem azért is, mert így nem-
csak a nappaliból, de a konyhából is  
élvezhető az égő fahasábok látványa.
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konyhasziget A családi 
élet egyik központja a konyhasziget. 
Ipari stílusú székei és lámpái össz-
hangban vannak a nappali és az ét-
kező között álló antracit kandeláber-
rel, amely a ház stílusát inspirálta.

konyha A konyha méretre ké-
szült, galambszürke bútorai finom 
eleganciát sugallnak, de egyúttal 
praktikusak is, hiszen Anita úgy ter-
vezte meg, hogy minden szükséges 
edénynek, kelléknek legyen helye.

étkező Ahogy a ház egészében, 
úgy az étkezőben is fontos szerep jut 
a természetes fénynek, amit két nagy 
ablak biztosít. Közöttük a falszakaszt 
szintén kőburkolat fedi. Itt is nagy 
szerepet szántak a textíliáknak ab-
ban, hogy lágyabbá, barátságosabbá 
tegyék az összképet.
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hálószoba A hálószobában 
nemcsak egy járható gardrób ka-
pott helyet a franciaággyal közös 
légtérben, de egy dupla mosdó is. 
Ugyanakkor építészetileg meghagy-
ták a lehetőségét annak, hogy  
a fürdőrészt később leválaszthas-
sák. Egyelőre azonban erről szó 
sincs, mert Anitáék élvezik, hogy  
a tégla falburkolattal, a tölgyfa pad-
lóval és az azonos stílusú bútorokkal 
egységessé tették az enteriőrt.

Mekkora a ház? 
A földszint 180 négyzetméter, a felső 
szint 65 négyzetméter

Milyen helyiségei vannak? 
Nappali, étkező, konyha, hálószoba  
fürdővel és gardróbbal, emeleti lak-
rész a gyerekeknek, mosókonyha

Mik a jellemző építőanyagai?
Porotherm 30 cm N+F tégla 10 cm-es  
hőszigeteléssel, Cotto Possagno 
Temax kerámiacserép, kő falburkolat, 
tölgyfa padló

Milyen gépészettel működik?
Gázfűtés, hőszivattyú, fatüzelésű 
kandalló

Lakberendező és építész
Csősz-Tóth Anita és Tóth László, 
Tégla Stúdió
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